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1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Mensagens do Senhor

Presi~

dente da República
- N" I a 41/90 (n" 935 a 939/89, 942
a 948/89, 965 a 969/89, 971 a 980/89, 983
a 986/89, 996/89, 998 a 1.004/89 e 1.007
e 1008/89, na origem), restituindo autó-

grafos de projetas_ de lei sanciona-dos.
- N~ 42 a 44/90 (n" 952 e 953189 e
932/89, na origem) de agradecimento de
comunicações.
1.2.2- Oficio do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal
-N• S/2, de 1990 (n" 001/90-P, na origem), encaininhando ao Senado Federal

o Projeto de Lei do DF n" 1, de !990,
que dispõe sobre a organização do Tribu·
nal de Contas do Distrito Federal e dá
outras providências.
1.2.3 - Mensagens do Governador do
Distrito Federal
- N"' I a 3/90-DF (n'' 146/89,
168/89-GAG, 167/89-GAG, na origem),
encaminhando ao Senado Federal vet:os
apostos aos seguintes projetas:
-Projeto de Lei do DF n" 66/ª9, que
cria a Cafrei-ra Magistério Público dO Distrito Federal~ seus cargos e empregos, fixa
os valores de seus vencimentOS e salários
e dá outras providências.
-Projeto de Lei do DF D 82/89, que
cria a Carreira Administração Pública da
Fundação-zoobotânica do Distrito Federal e seus empregos, fixa os valores de
seus salários- e dá outras providências.
6

-Projeto de Lei do DF n" 74/89, que
autoriza o Distrito Federal a alienar imóveis.
-No' 4 a 26/90-DF (n•!44/89, !4S!89,
147 a 166/89 e 169189, na origem), restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados.
-N• 27 a30/90-DF (n" I a 4/90-GAG,
na origem), encaminhando respectivamente ao Senado Federal os seguintes
projetas:
-Projeto de Lei do DF n" 2/90, que
desafeta área pública.
- Projeto de Lei do DF n'! 3/90, que
desafeta áreas públicas.
-Projeto de Lei do DF n" 4/90, que
transforma a Escola Classe Granja das
Oliveiras em Centro de Ensino-de 1" Grau
Granja das O"iiveiras-, da Fundação Eduçaç:ional do Distrito Federal, e dá outras
providências.
-Projeto de Lei do DF n~ 5/90, que
-cria as Escolas Classes e o Centro de Ensino que iD.e"riCiona
FulidaÇ<lo-Educacional do Distrito Federal, e dá outras providencias.
1.2.4 - Ofícios do Primeiro Secretário
da Câmara dos Deputados
- - Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafos dos seguintes projetas:
_,Projeto de Lei da Câmara n~> I, de
1990 (n' 2.278/89, na Casa de origem),
que ciía a Delegacia do Ministério da
Educação- MEC. no Estado do Tocantins e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n" 2, de
1990 (n' 1.944!89, na Casa de origem),
que dá nova redaçáo ao art. 10 <m. Lei
n97.738~, de 9 de março de 1989, que "bai-

na

xa normas complementares para ã execução da Lei n" 7.730, de 31 de janeiro de
1982, e dá outras providências".
1.2.5- Lista na 1, de 1990
-Correspondências recetiídãs e respondidas pelo Presidente do Senado Federal.
1.2.6- Comunicações da Presidência
-Abertura de prazo para recebimento
de emendas aos Projetas de Lei do_ DF
nt>S 1 a 5, de 1990, !idos anteriormente.

- Abertufa de prazo para a Comissão
do Distrito Federal apresentar relatório
aos vetos ç.onstantes das Mensagens n"s
1 a 3/90, lidas anteriormente.
1.2. 7-- Leitura de Projetos
-Projeto de Lei do Senado n~ 1, de
1990, de autoria do Senador Fernando
Henrique Cardoso, que estabelece correção monetária para o pagamento de salários e dá outras providêncías.
-Projeto de Lei do Senado n" 2, de
1990, de autoria do Senador Fernando
Henrique Cardoso, que regulamenta a
função social da propriedade rural e a execução da reforma agrária.
-Projeto de Lei do Senado n"' 3, de
1990, de autoria do Senador Hugo Napoleão, que restabelece a dedução do imposto de renda para os programas de alfabetização.
-Projeto de Lei do Senado n~ 4, de
1990-Complementar, de autoria do Sen~
dor Jarbas Passarinho, que dispõe sobre
inelegibilidade e dá outras proviaências.
1.2.8 - Comunicação
-Do Senador Jãibél.s-PasS:a!lnh_o, indicando par.a Lf_det dO.Paitido Deril.ocrático
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·EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO 00 SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO
D1retor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
D•retor Executívo
__ _
CESAR AUGUSTO JOSE OE SOUZA

D•reior Admimstrativo
lUIZ CARLOS OE BASTOS
Oiretor lndustnal
. /FlORIAN AUGUSTO COUtiNHO MADRUGA
D•retor Adjunto--

Social, na presente ses.~ão legislativa, o
Senador Roberto Campos. 1.2~9

__._ Comunicação da Presidência

-Deferimento do Requerimento nu 1,
de 1990, recebido no recesso parlamentar,
de autoria do SenadOr Mauro Bencvide~.
de- licença para se afastar dos trabalhos
da Casa, a partir de 3 de fevereiro, pelo
prazo de 8 dias.
1.2.10- Requerimentos
- N°2, de 1990, de autoria do Senador
Ronaldo Aragão, req·ueteOdo UcehÇa- para se afastar dos trabalhos da Casa, a partir de 17 de fevereirO 'd'e '199ü,.pe!O pra:zO
de 15 dias, a fim de participar de conferências sobre Energia NuClear na República Federal da Alemanha e outros países.
- N'·' 3, de 1990, de autoria do Senador
Teotonio Vilela Filho, requerendo licença
para se afastar dos trabalhos da Casa, a
partir de 16 de fevereiro, a fitn de empenhar viagem ao exterior,
- N'' 4,.de 1990~ de aUtoria dQSe,nador
Jarbas Passarinho, requerendo ao Senado
Federal: éj_Ue â mesmo sC~expresse, atravês dé votO de aplauso, por intermédio
âa embaixada da Áfrka do Sul no Brasil,
as congratulações, pela libertação do líder
nacionalista Nelson Mandela e pelas corajosas medidas em adoção visando à progresSiVa elimin·ação d_o_ regime racista
apartheid.
-N~ 5, de 1990,'de a,utoria do Senador
Jarbas· Passarinho, -de solicitações que
menCiona.
1.2.11 - Comunicações da Presidência
-Designação das Comissões Mistas
incumbidas de emitirem pareceres sobre
as Medidas Provisórias n(l$ 128/90, que
"dispõe sobre a entrega das cotas de participação dos Estados e do Distrito Federal
na: arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados de que trata o inciso
II do art. 159 da Constituição Federal";
no 129/90, que "autoriza o Poder Executívü" a proceder ao empenho das despesas
que menciona"; n~ 130!90, que "define
os percentuais da distribuição da compen-
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sação financeira de que trata a Lei n"
7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá
outras providências"; n" 131190, que "di~
põe sobre a repressão de infrações atenta·
tórias contta. _os direitos do consumidor";
n" 132/90, que "altera a legislação referente aos Impostos de Importação e sobre
Produtos Industrializados e à taxa de Fiscalização institufda pela Lei ne 7.944, de
1989"; nu 133/90, que "dispõe sobre transferência de financiamento no âmbito do
Sistema Financeíro da Habitação e dá outras providência~", e estabelecimento de
calendário para tramitação das matérias.
-Encerramento dos trabalhos da C o·
missão Parlamentar de Inqueríto concluindo pela apresentação do Relatório
n" 1, de 1990, com recomendações que
menciona. (CPI da indústria autOmobilística brasileira.) .
.
-Recebimento do Ofício n" S/1, de
1990 _(n~ 798/89, na origem), da Prefeitura
Municipal de Contagem, solicitando retificação das Resoluções n'~ 181, de 1986,
373 e 430, de !987.
-----Recebimento do Ofício n" S/3, de
1990 (n~ 26/90, na origem), da Prefeitura
Municipal de Goiás, solicitando autorizaçã-o para emissão de Títulos da Dívida
Pública do Estado de Goiás.
-Aprovação, pela Comissão Diretora, do Requerimento n" 739, de 1989, de
autoria do Sérl.ador SílviO Name.
-Recebimento de cOmunicações _de
Srs. SenadOres, de ausência- do País duran~ o recesso parlamentar.
-Recebimento de comunicaç-ões dos
Srs. S~nadores José _Richa e Mário Covas,
eti;l.27 de dezembro de 1989 e 12 de janeiro
último, de re_assunç-J.o do mandato de Se_nador.
-Recebimento _da Mensagem no 45,
de 1990 (n" 930/89, na oiigün), pela qual
o Senhor Presidente da República solicita
autorização- para que o Governo do Esta·
do de Minas Gerais possa elevar o limite
de endividamento daquela unidade federativa, a fim de que possa ·emitir, mediante registro no Banco_ Central, Letras Fi-

nanceiras do Tesouro do Estado de Minas
Gerais (LFTMG).
-Recebimento da Mensagem n~· 46,
de 1990 (n" 931189, na origem), pela qual
o Senhor Presidente da República solícita
autorização para que o Governo do Estado do Espírito Santo possa elevar o limite
de endividamento daquela unidade federativa, a fim de que possa emitir, mediante_ registro no Banco Central, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo (LFTES).
-Recebimento da Mensagem n" 47,
de 1990 (n'' 994/89, na origem), pela qual
o Senhor Presidente da República solicita
autorização para que o Banco Central do
Brasil possa ultimar aditivo M contrato
de: financiamento externo celebrado entre
aquele bancO e a agência -lntergovernamental Japan Brazil Agricultura! Development Corporatíon (Jadeco).
-Recebimento da Mensagem_ n" 48,
âe 1990 (n" 995189, na origem), pela qual
o Senhor Presidente da República propõe
seja autorizada a República Federativa do
Brasil a ultimar aditivos aos çontratos de
crédito externo celebrados em 25 de outubro de 1982, com o Banco Interamericano
de: Desenvolvimento- BID.
1.2.12- Comunicações
-Do Senador Alfredo ca:l])pOS, de
reassunção-do mandato de Senador.
-Do S_enador_Jrapuan Costa Junior,
de ausência _do País no período de 19 de
fe-Vereiro a 5 de março próXimo vindouro.
-Do Senador Márcio Lacerda, de ausêo.c;ia do Pª(s a partir do dia 18 de fevereiro do corrente, para breve viageni ao
exterior.
).2_.}3- Q.equerimE!ntos
- N~ 6, de 1990, de autoria do Senador
FranciSco- Rollemberg, requerendo hoinenagemS pelo falecimento dó ex-Sena- ·
d9r Julio Leite. Aprovado, após usar da
palavra o Sr._ :FranCls.Co_ RollêiD.berg.
- N9 7, de 1990, de autoria do Senador
Ronaldo Aragão, solicítando informações
que menciona.
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1.2.14- Apreciação de Matérias

-Requerimentos nus 2 e 3, -dc-1990,
lidos anteriormente. Aprovados, após pa_
receres da comissão Competente.
1.2.15 - Discursos do Expediente
-SENADOR JARBAS PASSARINHO - Propondo ao-SeriadO. através

de requerimentos,

voto~

de aplausos ao

presidente sul-africano Pelas reformas
adotadas, culminando com a libertação
do líder negro Nelson Mandela; às embaixadas da Polónia, Tchecoslováquia, Romênia -e República Dcrriocrática Alemã
e a Mikhaii' Gorbachev, peJas tranforma-

ções em seus países_.
- SENADORFERNANDO HENRIQUE CARDOSO, -cOmO Líder- Considerações sobre os ProjetaS de L€i do Senado no' 1 e 2/90, apresentados por S. Ex•
na presente Sessão.
-SENADOR NABO R JÚNIOR Perspectivas do ano legislativo que se inicia.
-SENADOR AFONSO SANCHO
- Encaminhando à Mesa projeto de lei
dispondo sobre a carreira do magistério
superior.

-SENADOR EDISON LOBÃOInflação brasileira.
-SENADOR NELSON WEDEKIN

-Greve dos mineíros sul-c8.tarinenses.
-SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -"Solenidade_ comemorativa do centenário de fundação do Arquivo Público
do Estado Q.a Bah_ia.
1.2.16- Designação da Ordem do Dia
da Próxima Sessão
1.3~~-

ENCERRAMENTO

2- DISCURSO PROFERIDO EM
SESSÃO ANTE.it!OR
-Do SenadOf-":joão Menezes, proferido na Sessão de 14-6-89. (Republicação)
3- RETIFICAÇÓES
-Ata da 191~ Ses-São, realizada em
5-12-89.
-Ata da 206• Sessão, ri:alizada em
6-12-89.
-Ata da 188~ Sessão, realizada em
. ~30:11-89.
- . -4- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
-N•I a 11, de I990
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S - ATO DO PRIMEIRO SECRETARIO
.
'-- N• I, de 1990
6- PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL
-N• I, de 1990
7- PORTARIA DO DIRETORGERAL DO SENADO FEDERAL
.
-N"I, de 1990
8- PORTARIA DO DIRETOR DA
BUBSECRETARIA DE ADMli'ilSTRAÇÁO DE MATERIAL E PATRIMÓNIÓ
-N·!, de 1990
·
9- DIRETORIA GERAL DO SEi'i·
DAOFEDERAL
-Extra to de contrato n'·' 1/90
-Extra to de termo aditivo 30 coritractõn" 8/90 .
-Extra to de ocupação d~ imóvel

10- ATAS DE COMISSAO
11 - MESA DIRETORA
12- LÍDERES E VICE-LÍDERES OE
PARTIDOS
_13- COMPOSIÇÃO DE COli!IS~
SOES PERMANENTES

Ata da 1~ Sessão, em 16 de fevereiro de 1990
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Pompeu de Sousa e Antônio Luiz Maya
As 9HORAS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES: .
.
Nabo r Júnior- Ronaldo Aragão- Jarbas
Passarinho -Antonio Luiz Maya - Afonso
Sancho- Mauro Benevides- Marco Maciel
- Francisco Rollemberg - Irapuan Costa
J unio r - Pompeu de Sousa - Me ira Filho
-Roberto Campos- Rachid Saldanha Der~
zi- Leite Chaves- AffOnso Camargó.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya
- A lista de pres_ença a_cusa o comparecimento de 15 Srs. Senadores_. Havendo número regimental, dedaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. ~ Secretário procederá à leitura do
Expediente.
Ê lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógraros de Projetos de Lei
sancionados.
N'
(n" 935/89, na origem), de 18 de
dezembro de 1989, referente ao Projeto de
Lei n9 87, de 1989-CN, -que-autoriza O Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União crédito especial até o limite de NCz$
4.310.000,00, para os fiiis qUe especifica.

mo

(Pr_ojeto que se transformou na Lei n'·'
_j-,-928, "de 18 de dezembro de 1989.)
Nu 2/90- (n" 936/89, na origeln), de 18 de
dezembro de 1989, referente ao Projeto de
Lei n" 91, de 1989-CN, que autoriza o Poder
Executivo a _abrir ao Orçamento Fiscal da
União crédito especial até o limite de NCz$
699.992.__704,00, para os fins-que especifica.
(Projeto que se transforrriou na Lei n"
7.929, de 18 de dezembro de 1989).
N• 3/90 (n'' 937/89, na origem), de 18 de
dezeinbro de 1989, referente ao Projeto de
Lei no 99, ~e 1989-CN, que autoriza o Poder
Executivo a_ abrir ao Orçamento Ficai da
União, em favor do Ministério do Interior,
crédito ."esP-ecial até o limfte- de NCz$
45.000~000;00, para· os fins que especifica.
(Projeto que se transformou na Lei n~
-7.930, de 18 de dezembro de \989.)
N• 4/90 (n' 938/89, na origem), de 18 de
dezembro de 1989, referente ao Projeto de
Lei n~ 100, de 1989-CN, que -autoriza o-Poder
Executivo a abrir ao Orçariiento Fiscal da
União créditos suplementares até O limite de
NCz$ 1.147.851,00, para os firis qúe C:Spe~
~nca~

,

(Pfojeto ·que se transformou na Lei n"
7.931, de 18 de dezembro de 1989).
· N• 5190 (n" 939/89, na origem), de 18 de
dezembro de 1989, referentes ao Projeto de
Lei n9 101, de 1989-CN, que autoriza o Pode1
ExeCutivo a abrir ao Orçamento Fiscal da

União crédito suplementar até o limite dt!
NCz$ 2.800.000,00, em favor -da Justiça do
Trabalho, para os fins que especifica.
(Projeto _que se transformou -na Lei n~
7.932, de I8 de dezembro de 1989).
N• 6/90 (n• 942189, na origem), de 19 de
-dezembro de 1989, referente ao Proje,to de
Lei_n9 60, de 1989-CN, que autoriza OPodei
Executivo a abrir crédito especial até o limite
de NCz$ 8.255".307 ,00, em favor de enCargos
financeiros da União- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fa~nda, para os fins
que espeicifica.
-(Projeto que se transformou na. Lei n"
7 .933, de 19 de dezembro de 1989).
N' 7/90 (n' 943/89, na origem), de 19 de
dezembro de 1989 referente ao Projeto de
Lei n9 71, de 1989-CN,_que au~riza o Poder
Executivo ·a abrir ao OrçamCrito Fiscal da
Urifão créditos adicionais até-- o· limite
NCz$ 2.303.798,00, para o fimqué espécífica.
(Pi-Ojeto que se transformou na Lei n'1
7.934, de 19 de dezembro de 1989).
N" 8/90 (n' 944/89, na origem}, de 19 d~
dezembro de 1989, referentes ao Projeto de
I:ei n~ n._de 1989-CN, que autoriza o Podet
Executivo a abrir ao OrçamentO FiséaJ da
União crédito suplementar até o limite de
NCz$ 6.128.835,_00, para os fiÍls_quC espe~
cifica.
(Projeto que Se' transformou· ria Lei nt
7.935, de 19 de dezembro de 1989).

-de
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N• 9/90 (n" 945/89, na origem). de 19 de
dezembro de 1989, referente ao Projeto de
Lei n'.' 77, de 1989-CN, que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Ministério da Agricultura crédito suplementar de NCz$
4.029_.334,00, para os Iins qUe e_specifica.
(ProfétO que !'.C tranSforrriou na Lei n"
7.936. de 19 de dezembro de 1989).
N? 10/90 (n" 946/89, na origem), de 19 de
dezembro de 1989, referente ao Projeto de
Lei no 81, de 1989-CN, que "autoriza o Poder

ExecutiVo_ a ã.brir ao Orçamento Fi_scal da
União créd.ito suplementar até o_ limite de

NCZ$ 23.0Uo:aoo,oo. para os fins que eSpecifica.
(Projeto que se transformou na Lei n•
7.937. de 19 de dezembro de 1989).
N• 11190 (n" 947/89, na origem), de 19 de
dezembro de 1989, referente ao Projeto de

Lei n" 88, de 1989-CN, que autoriza o Poder
Executivo a abrí_r_ao Or:çamentQ fiscal da
União créditos suplementares, para os fins
que especifica.
(Projeto-que· se tranSformou-na Lei nQ
7.938, de 19 de dezembro de 1989). ~
N" 12/90 (n" 948189, na origem). de 19 de
dezembro de 1989, referente ao Projeto de
Lei n 9 93, de 1989~CN, que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçâ.riiento Fiscal da
União créditos suplementares_até o limite de
NCz$ 771.413.995,00, para os fins que espe·
cifica.
(Projeto C}ue se trãnSfo-iriibu riã Lei n9
7.939, de 19 de dezembro de 1989)
N• 13/90 (n" 965/89, na origem). de 20 de
dezembro de 1989, referente ao Projeto de
Lei nu 106, de 1989~CN, que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União créditos adicionais até ci lirriite de
NCz$ 27.0bO.OOO:oorr.oo. e dá outras provi-.
dênciás.
(Projeto que se transformou na Lei n~
7.941. de 20 de dezembro de 1989).
W 14/90 (n" 966/89. na origem), de 20 de
dezembro de 189, referente ao Projeto de
Lei n'·' 76, de 1989-CN, que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União créditos suplementares até o limte de
NCz$ 130.627.068,00, para os TinS qUê ·especifica.
-(Projeto que se transformOu na Lei n"
7.942. de 20 de dezembro de 1989).
N'' 15/90 (n'' 967189, na origem), de 20 de
dezembro de 1989, referente ao Projeto de
Lei ·n" 82, de 1989-CN, que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar até o limite de
NCz$ 510.685.9Q'i},00, para os fins que especifica.
- -(Projeto que se transformou na Lei n·
7.943. de 20~de dezembro de 1989.)
N• 16/90 (n" 968/89, na origem). de 20 de
dezembro de 1989, referente- ao Projeto de
Lei da Câmara n" 83, de 1989 (n" 3.456/89,
na Casa de origem), que institui a Taxa de
Fisca1ização dos mercados de seguro, de capitalização e da previdência privada aberta, e
dá outras providências.
(Projeto que-se transformou ria Lei n"
7.944, de 20 de dezembro de '1989).

N• 17/90 (n" 969/89, na origem), de 20 de
dçz_etnbro de 1989, referente_ ao Projeto de
Lei n~· 84, de 1989-CN, que a_utoriza o Poder
Executivo_a _abrj.r aq Orçamento Fiscal da
União cré.Oitos adicionais até __Q Jimite de
NCz$ 186.001.017,00, pára os fins que espe~
cifica
(Projeto que se transformou ·na Lei n"
7;945, de 20 de dezembro de 1989).
(N' 18/90 (n" 971/89, na orizeml. de 20 de
dezembro de 1989, referenfe_ ao Projeto de
Lei n" 92, de 1989-CN, que autoriza o Poder
Executivo a__ abrir ~o Or.çamento Fiscal da
União crédito especial até o limite de NCz$
15 .958.214,00, para os fins que especifica.
(Projeto que se transformou na Lei n~
7.947, de 20 de dezembro de 1989).
(N• 19/90-(n" 972/89, na origem). ~de 20 de
dezembro de 1989, referente ao Projeto de
Lei n" 94, de 1989-CN, que autoriz_a o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento_ Fiscal da
União créditOs adicionais até o limite de
NCz$1.67_1.475.732,00, Para oS fins que especifica.
(Projeto que se transformou _na Lei n~
7 .948, de 20 de dezembro de 1989).
N" 20/90 (n" 973/89, na origem], de 20 de
dezembro de 1989, referente_ ao Projeto de
Lei n" 95, de 1989~CN, que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal_da __ _
União crédito especial até o limite de NCz$
161.091.111,00 para oS' fins que especifica.
(Projeto que se transformou na Lei n'·'
7.949, de 20 de dezembro de 1989).
(N'' 21/90 (n" 974/89, na origem), de 20 de
dezembro de 1989, referente ao Projeto de
Lei n'-' 96, de 1989-CN, que aufõriza o Poder
Executivo a abrir ao Orça:m.ento Fiscal da
União-, ·em favor do Miriistério da Educação,
créditos a~icionais até o limite de Ncz$
22.190.141,00.
(Projeto que se transfofrriou ·na Lei n"
7.950, de 20 de dezembro de 1989).
N'' <2190 (n" 975/89, na origem). de 20 de
dezenibro de 1989, refefente ao Projeto de
Lei n"-97, d€:-1989-CN, que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Educação,
- Úé<lhos adiciái'iais, até o limite de NCz$
216.215.654,00.
(Projetá que se transformou na Lei n\'
7.951, de 20 de dezembro de 1989).
N" 23790 (n' 976/89, na origem), de 20 de
dezembro de 1989, referente ao Projeto de
Lei n~· 98, de 1989-CN, que autoriza o Poder
Executivo a·ahrir-ao Orçamento- fiscal da
União créditos -adicionais no valor de Ncz$
8.084_.000,00, para os fins que especifica.
(PrOje-to que se transfoimou mi. Lei n•
7.952, de 20 de dezembro de 1989).
No 24/90 (n' 977/89, na origem). de 20 de
dezembro de 1989, referente ao_ Projeto de
Le(n" 102,--de 1989-CN, que autoriza o Poder
Ex_e~uti_yo a aOrir ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar até o limite de
NCZ$ 1.545,244,00 para- os fins qUe- espe-

cifica.

-

(Projeto que se- transfOrmou n-a Lei n~
7.953~'de 20 de de_zetnbro ~e 19,89}. .
_
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N~ 25/90 (n" 978/89, na orig-em), de 20 de
dezembro_ de _1989. referente ao Projeto de
Lei n 9 103~ de 1989~CN, que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fi~cal _da
Uníão créditos adidónaíS até'or límite de
NCz$ 77 .687,275,00,- e"ãá. ou tias ~proVldên
cias.
(Projeto que se transforinou na Lei n"
7.954, de 20 de dezembro de 1989).
N'' 26/90 (n" 979/89. na orjgem). de 20 de_
dezémbro d€: 1989, iéferenie. 3o -PrOJeto _a·e
Lei n~ _104,_ de 1989·CN, que autoriza o P_oder
Executivõ a ãbrir créditos adicionais até o
iimlte de Ncz$ 314.8-99.973~00, para os fÍns
que especifica. - ----- ---(Projeto que se transformou-n·a Lei n~
7.955, de 20 de dezembro de 1989).
..
N'' 27/90 (n" 980/89. na~ origem) de 20 de
dezemb.ro de 1989, -refer~nte ao Projeto de
Lei da Câmara n" 51. de 1989 {n'' 3.6$2189,
na Casa de origem), que dispõe sobre a d~~
centrali~ação do pagamento das pensões às
famíliãS de funcionários falecidos da .Câmara
dos Deputados, do Senado Federal e do Tri~
bunal de Contas da União, e clá outras provi-- - dências.
. (Projet<? que Se tr-ãnsfõrmou ·na Lei -n"
7.956, de 20 de dezembro de 1989).
~ .
N' 28/90 (n" 983/89, na origem), de 21 ~e
dezembro de__1989, referente ao Projeto de
Lei de Conversão n~ 38, de 1989, que 3.itera
a legislação do Imposto de Renda e dá outras
providências.
(Projete;> que se transformou na Lei n•
7.959, de 21 de dezembro de 1989).
N• 29/90 (n' 984/89, na origem); de 21 de
dezembro de 1989,_ referente ao Projeto de
Lei_ de Conversão n'' 39_, de_1989, que dispõe·
sobre prisão temporáriã..
·
(Projeto que Se "tra-risfórmou ria Lei nf'
7.960, de 21 de dezembro de 1989).
N• 30/90 (n'' 985/89, na origem), de 21 de
dezembro de 1989, referente ao ProjetO de
Lei de Conversão n" 40, de 1989, que fixa
o valor do soldo dos Postos de Corpnel PM
da Polícia Militar e Coronel BM do Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras
providências.
(Projeto que se transformou na Lei 0,9
7.961, de 21 de dezembro de1989). · .
N" 31/90 (n" 986/89, na origem). de 21 de
dezembro de 1989, referente- ao ProjetO de
Lei da Câmara ~n' 49, de 1989 (n" 2.256/89;
na Casa de origem), que altera a redação
do inciso VII do art. 33 da Lei n'·'_7.729, de
16 de janeiro de 1989.
(Projeto que se transformou na Lei n~
]..962, de 21 de dezembso del989).
N• 32/90 (n'' 996/89. na origem), de 27 de
dezembro de 1989. referente ao Projeto de
Lei da Câmara n" 78, de 1989 (n' 3.529/89,
na_ Casa de origem), que dispõe sobre o refinanciamento pela União da divida externa
de responsabilidade dos Estados, do Distrito
Federal e dos MuniCJpios, inclusive suaS entidades da administração indireta, e dá outras
providências.
(Projeto que se tra-nsforinoU. na Lei nó'
7.976, de 27 de dezembro de 1989).

i

No 33190 (n" 998/89, na origem), de 27ôe

dezembro de 1989, referente ao Projeto de
Lei n" 58, de 1989~CN, que autoriza o Poder
EXecutivo a abrir ao Orçamento Fiscal _da

União crédito adicional no valor de Ncz$
136.600.000,00.

(Projeto que se transformou na Lei n·•
7.978, de 27 de dezembro de 1989).
(N° 34/90 (no 999189. na origem), de 27 de
dezembro de 1989, referente ao Projeto de
Lei n~ 59, de 1989-CN, que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União créditos adicionãis até o limite de
NCi:$-32:216.000,00~·-em favor dO Superior

Tribunal de Justiça; da Justiça Federal, da
Justiça Eleitoral e da J1,1.~tiça do Trabalho,
para os fins que especific-a:
0

(Projeto que__se_ -rfa:nS(ormOu _na: Lei n•
7.979, de 27 de dezembro de 1989).
N" 35190 (no 1.000189, na origem), de 27
de dezembro de 1989, referente ao ProJeto
de Lei n" 68, de 1989wCN, <}ue ãutOriza o
Poder E;r.::ecuiivO -a aóiir·ao Orçamento Fiscal
da !Jp.iãp, em-fci.yor do Ministério_da-Educação, .créditos suplementares até ·a limite de
NCz$ 562.477.000,00. .
(Projeta· Qtie'-se~·transformou_na Lei n"
7.980, ~e 27 de dezembro de 1989).
(N" 36190 (n" 1.001/89, na oiigeni), de 27
de dezembro de 1989,- referente ã.O Projeto
de Lein9 105; 1989-CN, que autoriza o Poder
ExecutiVo a- abffr ·aõ 'OrçamentO -Fiscal· dã.
Uilião créditoi· adi\Sio-mi.iS até o liinite· de
NCz$ 6~.249.72"0.500,00-pãrã atender- despew
sas com o serviço da dívida de diversos órg·ãos
e dá outras· providências. -,
(Projeto- que se ·transformoú · nà Lei n"
7.981, de 27 de dezembro de 1989).
No 37190 (n° 1.002/89, na origeni), éle 27
de dezembro de 1989; referente ·ao Projeto
de Lei nu 79,-de 1989wCN, que autoriza o
Poder Executívo a abrir ao Mirlisfério dos
Transpo'rtes crédito especial até _o limite de
NCz$ 7.681.898·;oo paia os firis que especi·
fiC!l.
'
(Projeto qu_e_ se -transformou na Lei n?
7.982;de 27 de dezembro ile 1989).
(N° 38/90 (n'' I.00;3"/S9,"iía orisem). de 27
de dezembro de 1989, referente ao Projeto
de Lei n" 83, d.e 1989~CN, que-autoriza o
Poder Executiv~ a abrir ao Orçamento Fiscal
da UniãO c_rédito su-ple_men~ar até_.o limite
de NCz$ 22.341.'744,QO, pára os fins que espe·
L

cifi.ca.

· " - ·· . -·- -.

l
S4bado 17 5

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)

Fevereiro âe 1990

'

-·

- ·

··

(Projetõ_ qUe' se'-trariSí6rmou na Leí n"
7.983, "de 27 dédezembro de 1989).
N° 39190 (n" !.0041&9,"na origem) de 27
de dezembro de _1989, referente ao Projeto
de,Ld n~_ ~5. q~ 1989:-ÇN, que autoriza o
Póder Executivo a abrir ao OrçarrienrO Fiscal
da Uniãp créd~tos a~idámiis até ~· J~mite de
Ncz$ 647.800.000,00 para· os fins que especifiCá.---. - · -,
_
· .(f~ojelo qu'e ·se_ túris(Ormou na Lei n~
7.9S4,de 27 de dezembro de 1989).
N° 40189 o(no· 1.007189, na origem), de 28
d_e_ dezembro de 1989', :referente ã.o Projeto
de ~ei qa Câ~_ãra·n.Q 76, dê 198_9-Complem'e~tar (n~ 104189, na- casa de_origem)', que
estabele_ce no~as sobre o cálculo, a.entre_ga

e o controle das liberaçõe$ 49_S_ recursos dos
_fundos de Participação e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei Com·
plementar n"62, de 28 de dezembro de 1989).
N' 41189 (n" 1.008/89, na origem), de 28
de dezembro de 1989. referente ao Projeto
de Lei da Câmara n" 63, de 1989 (n" 2.254/89,
na Casa: de origem); que regulamenta a Concessão _do bene_fício previsto no artigo 54 do
Ato das Disposiões- COhstilDCionais Transitórias e dá outras providências.
(Projeto que Se -transfoniiõu ria Lei n''
7.986, de 28 de dezembro de 1989).
De agradecimento de comunicações:
N" 42190 (n" 952189, na origell]). de 20 de
dezembro de 1989, referente à aprovação das
matériaS que deram origem às Resoluções
n',$80 e 81, de 1989, respectivamente,
N" .43189 (n" 953/89, na origem), de 20 de
dezembro de 1989, referente à aprovaçiio das
ma!érias constantes das Merisagens da_Pre~i
dência da República n"• 588. 754, 789, 793,
794,803,818 e 826, de 1989.
.. N" 44189 (n"' 932!89, na origem), de 15 de
dezembro.de 1989, referente à aprovação das
-ri:tate!laSconstai'ites das Mensagens da Presidência da República n''~ 1, de 1984, 267. de
1986, 501 e 538, de 1988, 199, 649, 727 e
809, de 1989.
OFÍCIO
.
Do Presidente do Tribtma.I de Contas do
Distrito Federal nos seguintes termos:
.. -·OFÍCIO N" S/2, DE 1990
(N" 001/90-P, na origem)
Brasília-DF, em 29 de janeiro de 1990.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Em_ conformidade com o disposto na Reso·
lução n'•' 157/SS~SF e nos artigos 73, 75 e 96,
inCiso 11, alínea b, das Dispo!'ições Permanentes, combinado com o art. 16, § 1·', das
DíspoSições Transitórias d<i COÍlstituição da
República Federativa do Brasil. tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para
a eleva~a apreciação dos ilustres Membros
dessa· Cole-nc;ia_ Câll)ara Alta, o anteprojeto
de lei_ que "dispõe sobre a organização do
Tribunal de Contas do Distrito Federal e dá
outras providências".
Esclareço a Vossa Excelência que a medida
ora proposta tem por objetivo dotar a Corte
de Contas_ de novo ordenamento _jurídico,
compatível com as inéditas e complexas atri·
buiç6es_que lh_e foram deferidas pela Consti·
tuição de 1988.
O anteprO jeto de lei é produto de acurados
estudos, tendo sido aprovado, em seu texto
atual, na·s Sessões Administrativas de
29~11.:-39 e de Tl·l2-~9; por todos os membros
que compóem o Plenário desta Corte.
O anteprõjeto de leí estabelece sobre:
coffi_i)etência e jurisdição-do Tribunal
de Contas do Distrito Federal, indicando os
órgãos, entidades e administradores que lhe
estão jurisdicionados;
- o julgamento das contas, com con·
ceit_o de regulares, regulares com ressalvas
e in::egülares;

.:-a

_- a çonceituação de conta!> iliquidáveü:.;
-as contas do Governador, na fcrma
de parecer prévio;
-as tomadas e prestãçõeS de contas;
-as inspeções e auditorias, por iniciativa própria ou quando solicitadas pelo Poder
Legislativo;
- a apreciação. para fins de registro, de
ato$ de concessões de aposentãdorias, refor·
mas e pensões;
- a apreciação da legalidade dos_ at_os
de admissão de pessoal;
- a sustação de contrato, inclusiv.e are·
presentação ao Poder Legislativo;
-o direito de defesa, com três espécies
qe r~cursos: reconsideração, embargo e revisão;
-as sanções que podem ser comi nada:;
a responsáveis julgados em débito para com
o Erário.
Cumpre, assim, o Tribunal de Contas do
Distrito Federal o mandamento constitucio·
nal relacionado co'ril a regulamentação, a nível de diploma legal, de seus encargos e responsabilidades deferidas pela Lei Maior.
Aproveito a oportunidade para testemu·
nhar a Vossa Excelência protestos de elevada
estima e consideração. -Frederico Augusto
Bastos, Pre.!.idente.

PROJETO DE LEI ORGÂNICA DO
TRIBUNAL DE CONTAS
DO DISTRITO FEDERAL
Brasi1ia- Janeiro/1990
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PROJETO DE LEI DO DF
N• I, DE !990
Dispõe sobre a organização do Tribu·
nal de Contas do Distrito Federal e dá
outras providências.
O Senado Federal decreta;
TÍTULO I
Da Natureza e da Sede
Art. 1" Esta lei estabelece normas gerais
sobre a natureza, sede, competência, jurisdição, .composição e organização do Tribunal
de Contas do Distrito Federal.
Art. zo O Tribunal de Contas do Distrito
Federal, auxifüi.r do Poder Legislativo n·o
exercício _do controle exter_no, com quadro
próprio de pessoal. tem sede em Brasma e
jurisdição no território do Distrito Federal.

TÍTULO II
Da Competência e da Jurisdição
CAPÍTULO I
Da Competência
Art. 3~ Ao Tribunal de_Contas do Distrito Federal compete a fiscalização contábil,
fmanceii"a, Orçárileotária, operacioilál e piHrimonial dos órgãos dos Poderes do Distrito
Federal e das _entidades da administração indireta, incluldas as fundações, quanto à legalidade, legitimidade e economicid_ade, cabendo-lhe, em especial:
I -apreciar as contas ãnuais do Governo;
I I - julgar as' contas:
a) dos administradores -e_ demais responsáveiS por dinheiros, bens- e valores dos órgãos e entidades sob sua juriSdição, relacionados no art. 5o desta lei;
b) daqueles que derem causa a perda, estrago, extravio ou outra irregularidade de que
resulte prejuízo ao E_r_ário__ Qu aa património
·
público; e c) daqueles que assumam obrigações de
natureza pecuniária em nome do Distrito Federal ou de entidade da administraçã_o indireta, incluídas as fundações;
III -apreciar a legalidade dos atas de admissão de pessoal, a qualquer título, nos órgãos e entidades sob suá juriSdição 1 exc~tua-
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das as nomeações para cargo em comissão
III- conceder licença, férias e outros afas·
taméntós aos_ Conselheiros, Auditores e
ou de natureza especial e função de confiaomembros do Ministério Público junto ao Triç~, na f~r~a estabelecida no Regimento lnterno;
__ _
bunal, dependendo de inspeção por junta méIV-:- apreciar, para fins de registro, a lega~
dica a licença para tratamento de saúde por
prazo superior a seis meses;
lidade dãs concessões de aposentadorias, refórrriaS e pensões, ressalvadas as melhorias
IV- propor ao Poder Legislativo a criaposteriores que não alterem o fundamento
ção, transformação e extinção de cargos, emlegal do ato concessório;
pregos e fUnções do Quac;lr_o_e da Tabela de
Pessoal dos Serviços Auxiliares, bem como
V - apreciar os atas e procedimentos soa fiiãÇão da respectiva remuneração, obserbre a arrecadação, renúncia e recolhimento
das receitas e_ as isen_ç.Q~_s fiscais; .
vaqos a hi_erarquia salarial e os limites fixadps
VI- apreciar a regularidade de contratos
no.art._37, XI, da Constituição Federal;
V - a iniciativa de lei em matéria de sua
e ·outros p'rocédimentos relativos a: operações
de crédito;
competência, inclusive a da sua lei orgânica
Vrr- promover, por iniciativa: pr6pria ou e alterações;
do Poder Legislativo e de suas Comissões
VI- propor ao Poder Legislativo a fixatécnicas ou,_ d_~)_!!_quérito, auditorias_, inclusive
ção dos vencimentos de Conselheiros, Audimediante inspeções de natureza contábil, fitoi~ ~ membros do -Ministério Público junto
nanceira, orçalnentária, àper.lciOnal e patriao Tribunal;
monial, nos órgãos e entidades sob ~ua juris·
VII- encaminhar ão- POder Executivo
dição;
suas propostas para o plano pluríanual, direVIII- prestar as informações sOlicir"a.das
tfíiéS- OrÇam-erifáriás -e- oiÇain_ento a,nú.al,
pelo Poder Legislativo ou qualquer das suas
aprovadas pelo PlenáriO e que sOmente podeComissões, sobre a fiscalizição córitábil, firão ser alteradas pelos órgãos técnicos comnanceira, orçamentária, operacional e patri·
petentes com a prévia audiência do Tiiblinal.
monial;
.IX- apreciar denúncias sobre a irregulaCAPÍTULO II
ridade ou ilegalidade de atas sujeitos a seu
Da Jurisdição
controle;
Art. 5'' O Tribunal de Contas do Distrito
X-decidir sobre consultas formuladas
Federal tem jurisdição própria e privativa sopor autoridades competentes, quanto.a dúvi·
bre as pessoas e matérias sujeitas a sua comdas na aplicação de disposições legais e regu·
petência, a qual compreende:·
lamentares concernentes a matéria de sua
I - quem quer que se utilize.- arrecade,
competência, na forma eStabeleci.da no Regiguarde, gerencie o_u administre dinheiros,
mento Intenio;
bens e valores públicos ou pelos quais responXI- assinar prazo para que o- 6çgão ou
dam o Distrito Federal e as entidades de sua
entidade adqte as providências necessárias ao
administração indireta, incluídas as fundaexato cumprimento da lei, sustarido, em caso
ções, bem como os. que, em nome desses,
de não atendimento, a execução do ato imassumam obrigações de natureza pecuniária;
pugnado e transmitindo a decisão ao Poder
l l - os que derem causa a perda, estrago,
Legislativo; e extravio ou outra irregularidade de que resulXII- representar ao Poder competente
te prejuízo para o património do Distrito Fesobre irregularidade ou abusos verificados.
deral ou d_e entidades da administração indi§ l'' No Julgamento das contas e na fisc·a·
reta, incluídas as fundações;
, . -·
lização que lhe compete, o Tribunal decidirá
III- todos quantos, por expressa disposobre a legalidade, legitimidade e economisição de lei, lhe devam prestar-Contas;
êtdade dos a tos de gestão e das despesas deles
IV- os dirigentes ou liquidantes das emdecorrentes, bem como dos atos e procedipresas encampadas, sob inte_rvenção ou que
mentos licitatórios e dos termos de concesde qualquer modo venham a integrar, provisão, cessão, doação e permissão de qualquer
sória ou permanentemente, o património do
natureza, a título oneroso o~_grat~ito.
Distrito Federal ou de outra entidade pública
§ zu A resposta à consulta a que se refere
distrital; e
o incisO X deste artigo terá caráter normativo
V- os responsáveis por entidades dotadas
e constituirá prejulgamento da· tese, mas rião
de personalidade jurídica de direito privado
do fato ou caso- concreto.
que recebam contribuições e prestem serviços
§ 3~ O ato de sustação a que se refere
de interesse público ou social.
o inciso XI deste artigo, na hipótese de conArt. 6'·' A jurisdição do Tribunal estentrato, será praticado díretamente pelo Poder
de~se aos sucessores· dos administradores e
Legislativo, que solicitará, de imediato, ao
responsáveis até o limite do património transPoder Executivo as medidas cabíveis.
ferido, nos termos do J.trt. 5", XLV, da Cons_ti§ 4'' Caso _não se efetivem tais medidas
tuição Federal.
·
no prazo de noventa dias, o Tribunal decidirá
a respeito.
TÍTULO III
Art. 4~· COi:npete, ainda, ao Tribunal de
Da Organiza_5ão do :rribunal
Contas:
-·
-.
CAPITULO I
I - elaborar e alterar seu Regimento ln·
Da Composição
ternp;
_
·
II- organizar seus serviços e- pio-ver~lhes _
Art. 7~ O Tribunal de Contas do Distiito
os cargos. na forma da lei:
~.Federal compõewse de sete Conselheiros e po-
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derá dividir-se em Câmaras, por deliberação
da maioria absoluta de seus Conselheiros titulares.
Art, s~ Funciona junto ao Tribunal de
Contas o Ministério Público, com funçõeS de
guarda da lei e flScalização de sua execução.
Art. 9o O Tribunal de Contas do Distrito
Federal disporá dos_Serviços Auxiliares, destinados à prestação do apoio técnico e administrativo necessário ao exercício de sua competência.
CAPÍTULO II

Dos Con~lheiros
Art. 10. Os ConselheirOs do Tribunal de
Contas do Distrito Federal serão nomeados
dentre brasileiros que satisfaÇ-am os seguintes
requisitos:
I - mais de trinta e cinco e iô.enos de sessenta e cinéo anos de idade;
II..:...... idoneidade moral e reputação ilibada;
III- notórios conhecimentos jurídicos,
contábeis, económicos, financeiros ou de adminlstrãÇãO pública; e
IV- mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que
exija os conhecimentos relacionados no inciso anterior.
Art. 11. OS Conselheiros do Tribunal de
Contas do DistritO Federal serão escolhidos:
I - três, pelo Governador do Distrito Federal, sendo dois, alternadamente, dentre
Auditores e membros do MinistériO Público
junto ao Tribunal, iridicados por este em lista
tríplice, segundo os critériOs de antigldade
e merecimento; e
II- quatro, pelo Poder Legislativo.
Art. 12. Os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Distrito Federal terão as mesmas
garantias, prerrogativas, direitos, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Desembargadores d_a Tribunal de Justiça do Distrito Federal e somente poderão aposentar-se
com as vantagens do cargo quando o tiverem
exercido efetivamente por mais de cinco
anos.
Parágrafõ" úniCo. OSTonselbeiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal gozarão
das seguintes garantías e- pre"rroga~1vas:
I -vitaliciedade, inamoVibilidade e irredutibilidade de vencimentos, observado,
quanto à remuneração, o disposto noS artig"os
37, XI, 150, II, 153, UI e § 29 , inciso I, da
ConstitUiçãO Federal; e
II- aposentadoria, com proventos integrais:
_ _ .
.a) facultativa, após trinta anos de serviço;
b) compulsória, aos setenta anos de idade;

e
c) por invalidez comprovada.
Art. 13. É vedado ao Conselheiro do
Tribunal de eóntas do Distrito Federal:
I - exercer, ainda que em disponibilidade,
outro cargo ou função, salvo um de magistério;
II -exercer cargo técnico ou de direção
de sociedade civil, associação ou fundaçiio,
de qualquer natureza ou finalidade, salvo de
associação de classe e sem remuneração;

lU- exercer comissão, remunerada ou
não, inclusive em órgão de controle da administração direta ou indireta, ou em concessionária de serviço público;
IV- exercer ·profissão liberal, emprego
particular ou o comércio, bem como participar de-soCiedade comercial, exceto como
acionisfa Oii cO-tiSt<i.;
V- celebrar contrato com pessoa jurídica
de _direito público, empresa pública, sacie·
da de de economia mista, fundação, sociedade instituída e mantida pelo Poder Público
ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a normas uniformes; e
VI- dedicar-se à atividade político-partidária.
Art. 14. Não pOderão ocupar, simultaneamente, o cargo de Conselheiro parentes
consangíneos ou afins, na linha ascendente
ou descendente e na linha colateral até o s_egundo grau.
Parágrafo únfco. A incompatibilidade re~
solve-se:
I - antçs da posse, contra o último nomeado; ou contra o mais moço, se nomeados na
mesma data;
I I - depois da posse, contra o que lhe deu
causa; ou
III- se a ambos imputável, contra o que
tiver menos tempo de exercício rio cargo.
Art. 15. Os COnselheiros somente perderão seus cargos por efeitO de sentença judicial transitada em julgado.
Art. 16. Os Conselheiros, em suas ausências ou impedimentos, serão substituídos
pelos Auditores, mediante Convocação do
Presiden!e, observada a ordem de antigi:dade
no cargo ou, se idêntica, a maior idade.
Parágrafo único. O cargo de Conselheiro, no caso de vacância, será exercido, até
seu provimentO, por Auditor, mediante convocação do Pr_esidente, obedecido o disposto
no caput deste artigo.
cCAPÍTULO III .
Do Presidente e do Yice-Presidente
Art. 17, O PreSidente e OVice-Presidentê do Tribunal serão eleitos por seus pares
para um mandato coincidente com o ano civil,
permitida a reeleição por igual período.
§ 1~ Far-se-á a eleição por escrutíriio Secreto, na primeira quinzena do mês de dezembro, em dia previamente determinado
pelo Tribunal, ou, em se tratando de vaga
eVentual, na primeira sessão ordinária após
a ocorrência, caso ein que o eleito cOmpletará
o mandato do antecessor.
~
§ 2~ O Vice-Presidente substituirá o Presidente em suas ausências e impedimentos
e_ exercerá as funções de Corregedor, na forma definida no Regimento Interno.
§ 3~ Não se procederá à eleição se a vaga
ocorrer nos sessenta dias anteriores ao término -do mandato.
§ 4~ Corislderar-se-á eleito o Conselheiro
que alcançar o mínimo de quatro votos; procedendo-se a novo escrutínio entre os dois
mais votados, se não obtido aquele número,
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e dando-se por eleito o que tiver maior nQmero de votos.·
§59 .Havendo empate, decidir-se-á pelo
critério de antigfdade no
cargo de Conselheiro ou pelo de maior idade.
§ 69 Somente os Conselheiros titulares
poderão participar das eleições, devendo a
do Presidente preceder a do Vice-Presidente.
§ 79 Os Conse_lheiros em gozo de licençã
ou férias, ou ausentes por motivo justificado,
poderão tomar parte nas eleições, na forma
estabelecida no Regimento Interno.
§ 8? O Presidente e o Vice-Presídente
prestarão compromisso na sessão em que forem eleitos, entrando em exercíciO a· 1~ de
janeiro do ano Seguiilte.
§ 9? Na hipótese de preenchimento de
vaga para complemento de mandato, o Conselheiro eleito entrará em exercício na data
em que prestar o compromisso.
Art. 18 Compete ao Presidente, dentre
outras atribuições estabelecidas no Regimento Interno:
I -dirigir o Tribunal;
II - dar posse aos Conselheiros, Auditores, membros do MinistériO Público junto
ao Tribunal e dirigentes das unidades orgânicas dos Serviços Auxiliares, na forma estabelecida no Regimento In~erno;
III- expedir os a tos de nomeação, admissão, exoneração, dispensa, aposentadoria e
outros relativos aos servidores do Quadro e
da Tabela de Pessoal dos Serviços Auxiliares,
os quais serão publicados no Diário Oficial
do Distrito Federal e no Boletim do Tribunal;
IV- direta,mente ou por delegação, movimentar os créditos_orçamentáriõs próprios e
praticar os atas de administração financeira,
orçamentária e patrimonial necessários ao
funcionamento do Tribunal; e
V- promover a assistência nl.édica e hospitalar aos membros do Plenário.
Parágrafo único. A Presidência disporá
de uma Assessoria Técnica e de uma AsSessoria Adrriinistrativa, por cujO ínteimédio serão encaminhadas ã sua apreciação as matérias 'teratiV:is às 3tíVidades das Inspetorias e
da Diretoria Geral, conforme dispuser o Regimento Interno.
CAPÍTULO IV
·Dos Auditores
Art. 19. Os Auditores, em número de
três, após aprovação em concurso público de
provas e títulOs, serão nomeados pelo Governador do Distrito Federal, devendo os candidatos preencher os requisitos exigidos para
o cargo de Conselheiro.
Parágrafo único. Somente. poderão inscrever-se no concurso brasileiros maiores de
trinta e cinco anos, portadores de diploma
ou provisão correspondente a curso superior
de Contabilidade, Direito, AdminiStraÇão Ou
Economia.
Art. 20. O- Auditor, quanq.o em substituição a Conselheiro, terá as garantias, os
vencimentos e impedimentós do titular e, no
exercício das demais atribuições da judicatura, os de Juiz de Direito do Tribunal de
Justiça do DistritO Federal.
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Parágrafo úni:co. Q Auditor, não convocado para substituir Conselheiro, presidirá
a instrução dos P.rocessos que lhe forem distribuídos, relatandp-os com proposta de decisão
a ser votada pelos integrantes do Plenário
ou da Câmara.
Art. 21. O Auditor somente perderá o
cargo por sentença judicial transitada em julgado, aplicando-se-lhe:: as vedações e restrições previstas nos artigos 13 e 14 desta lei.
CAPITULO V
Do Ministério Público

Art. 22. O 'Ministério Público iunto ao
Tribunal de Contas do Distrito Federal, regido pelos princípios da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, compõe-se de um Procurador-Geral e três Procuradores, nomeados pelo Governador do Distrito Federal, dentre bra5ileiros bacharéis em
Direito.
§ l'·' O ingresso no cargo de Procurador
dependerá de aprovação em concurso público
de provas e títulos, observada na nomeação
a ordem de classificação.
§ 2" O Procurador-Geral será escolhido,
mediante indicação do Tribunal, dentre os
Procuradores, sendo-lhe: assegurados vencimentos correspondentes aos do cargo de
Conselheiro do Tribunal.
Art. 23. Compete ao Procurador-Geral
junto ao Tribunal, em sua missão de guarda
da lei e fiscalização de sua ob.servância, além
de outras atribuições estabelecidas no Regimento Interno:
I -promover a defesa da ordem jurídica,
requerendo, perante o Tribunal, as medidas
de interesse da Justiça, da AdministraÇão e
- -·
do Erário;
I I - comparecer às sessões e dizer P,e .direito, verbalmente ou por escrito, em todos os
assuntos sujeitoS ã. deliberação qo Tribunal,
sendo obrigatória sua audiência no processos
de tomada ou prestação de contas e na apreciação dos ates de admissão de pessoal e de
concessão de aposentadorias; reformas e pensões;
III -promover, junto à Procuradoria Geral do Dístrito Federal ou, quando for o caso,
aos dirigentes de entidades da administração
indireta, as medidas necessárias ao arresto
de bens e à cobrança judidicial de débitos,
na forma dos artigos 55 e 56 desta lei; e
IV- interpor os recursos permitidos em
lei.
Art. 24. O Procurador-Geral em Suas férias, licenças, ausências e impedimentos, será
substituído por Procurador por ele previamente designado.
Parágrafo único. Na hipótese ·de vacância, funcionará até a posse do novo titular,
o Procurador mais antigo no cargo, no serviço
público ou de maior idade, nessa ordem. . _
Art. 25. Aos membroS do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas aplicam-se
as disposições pertinentes aos direitos, garantias, prerrogativas, vedações, regime disCiplinar e forma de investidura previstos na
Constituição Federal e, subsidiariamerite, as

da Lei Orgânica .do Mini~tério" PúblicO do
Distritõ Federal.
·
Art. 26. Aos membros do Ministério Público é vedaQ.o_ o exeicício de cargo em comissão óu fll_nÇão de confiança·nos ServiçõS ~uxíliares do Tribunal de Cõn.tàS.
·
Art. 27. O Ministério Público cont.ará
com o apoio administrativo e de pessoal dos
Serviços Auxíliares, naTorma estabelecida no
Regimento InternO.
·
CAPÍTUr;G VI ..

Dos serviços Auxiliares
Art. 28. Aos Serviços Auxiliares ·incumbe a prestação de apoio técnico e execução
dos serviços administrativos do Tribunal.
Parágrafo único, .A organização, atribuições e normas de funcionamento dos ~erviços
Auxiliares serão .estabeleciclas ~m âto próprio.
Art. 29. OS Serviços Auxiliares disporão de quadro de pessoal, com estrutura e
atribuições definidas em lei ou estabelecidas
em ato regulamentar do Tribunal.
Art. 30. Os cargos de provimento em co-.
missão e as funções de confiança do Tribuna(
serão ocupados preferencialmente por Servidores d"o Quadro ou Tabela de Pessoal de
seus Serviços Auxiliares.

a

TÍTULO IV
J?~s .~ontas,

CAPÍTULO I
Das Contas do Governador
do Distrito Federal
Art. 31. OTDbun"aTde COn}is"fa_rà.relatório ã.nalíticõ e einitirá precer pfévio ·sObre
as contas anuais_.do Governador, no _prazo
de sessenta dias_, contados do seu recebimen-_, · · '· • --- ·- '·· ·. · ·to.
Parágrafo úniCO. As c9P.~a~'~P.!ériío; baM
sicamente os seguintes elementoS:
I - balanços gerais do DistritO Federal e
demonstrações referentes ao.s ·exerêfdo fi.
nanceiro, nos termo.s da legislação aplicável;
II -balanço consolidado. dos. resultados
da administração direta e das en.tidades da
administração i!!direta, incluídá.s as fundações; .. .
- ·
- -íll -·dern:Oi:iSfraÇões. da execução. do orça·
mente-programa, conforme classificaçãO
constante da lei orçamentária;
N - d~rriôrísfrâ:çãO da 'exeCúÇáo itsico~fi
nanceira d:os programas de trabalho em nível
de projeto, com a indicaçãO dos recursós aplicados ano a ano _e do e.stágio a.e~ implementação de Cad"a um;
.
___ _
V - demonstrativo pormenorrz·ado da
composição da dívida pública inteira e. externa, inclusive_ go~ f~ntes e_ usos;
- v1..:... reratório sobrC as atividades governamentais tió exercício, acompatihãdo de elementos contáºeis e estatísticos que permitam
a análise çl.os resultadqs çlos .P.~ogramas de
trabaiho;·
VII- relatório do controle interno com
aVãlii:tçãõ dos result.ados quanto à eficácia
e. eficiência da· gestãO orçamentária, financeirá, contábil e patriniOnial dos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal.

e-·--
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CAPÍTULO ii.
Dever de Presta~ Ço.ri.tas

: ~·

.

'

Art. 32. -Estã.O_.sU.j~itaS a.. toinada p_u
prestação de .contas e somente por decisão
do Tribunal de COntaS .do Distrito. Federal
poderão ser liberadas de Sua responsahifÍdade as pessoas indit.adas no· .ai"t. 594 I a V,
desta lei.
CAPÍTULO_lll
· Das Contas.dos Administradores
e Demais. R~spon~áveis

An. 33. As tcim.ad~as ·de. c(:mtá$ arlUais
doS Admínístradores e_ demais. respOnsáveis
das unidades administrativas elo Dístrito Federal serão organizadas, obS~f.,:ando~s_e as peculiaridades de ca.da ..caso_, __com os _seguintes
elementos, dentre . outros .definidos em ato
do Tribunal:
·
I - relatório conclusivé) .dQ Organizador
das contas;
I I - relatório anual das atividades, firm·ado pelo administrador o.u. ordJ~naçlor de <;iespesa;
, .
III- demonstrações ij.n~nceira·s, patrimoniais e de execução Qrça.mentária, acompanhadas, quando for o caso, de termos de.c.onferência de valQres, inventários ffsi.c.os e·extratos ou memorandos bancários;. ~ ·. ~V-:- pronunciamento conclu,siw do Qt&ão
de contabilidade;
.
.
V ~relatório d.o _cQntrole inteu:~p.spbre a
eficácia e eficiêD.cia da gestã"o orçanientári;:t,
financeira, ·contábil e pa:yimonTal;
VI-:- r,el~tório e. certificado .de a!Jditoria,
emitidos pelo 6IgãO ·pr6j)rio· .da ádiniOisÚa:'
ção; e
__ ,y_II::·:-:--.Qroilundanien{O -colidusivo sÓbre a
·regularidade das Confas, emitido por autó'ridaçle _,competente para a' süpervisào ·setóiial,
cOnüiJ.djcação, 110 CasO. de iiJ!!~lõiuic!ade, das
proVidências. ad~tadas par(!. resgua,rdo..do
tere~e público.
·
Arr. 3.4. As .prestações de contaS an1..1ais
dos !fuigentes das entidades da. adm.inistiaçãõ
indire_ta, incluídas· as fu_n'daçÕes, O.ev~rão
constituir-se d.os seguintes elementos:
.
I-pbl3.tófiá dO.õigahizador do processO;
11- relatório a·nu:al das'atividades da eritidãde, firmado pelo adm:inistrador QU pela di-'
retqria, confôrnie;o caso;·.
· · ·
Ill- bâtanços e "deln3.is d.el1_1onstrações financeiras exigidos pela legislação aplicável
à entidade;
IV- cópia ·do orçam~nto "do exercício.
da~ Jéspectivas· alteraÇões acompanhada do
- · demõnstrativo de sua eXe.CuçãO;·
V -pronunciamentos ou pareceres coh:
clusivos do Conselho Deliberativo, Conselho·
de Administração, Con~Jhq F.'is,çãl, ou .órgãos. equivalentes;
VI- cópia, se fo{\YC"asO, ·aa~ata da assembléiª- geral de acionistâs oti-õe ·reuniãO" de
quOtiStaS effi que se.de.u-a aj)ieClaÇão.cànclUsivadas.contas;
·
VII -notas exPliCativâs, quadros analíticos ou demonstrações .contábeis, necessários
ao esclàn!cimerito da· sit!i3.ção patrimonial e.
os res.ultados do. e:lt~_.tçíc!o; _ ,
·
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VIII- relatório do controle interno sobre
a eficácia e eficiência da gestão orçamentária,

CAPÍTULO I
Da Fiscalização em Geral

financeirã, contábil e patrimonial da entida-

de·

ÍX ~relatório- e certificado de auditoria

expedidos pelo órgão próprio da Administração;

·

-

·

-·~

-.

X- pronunciamentO conclusivo! sobre as
contas, firmado pelo titular da Secretaria a

que estiver viõ.CU!ada a entidade; e
XI- outros elementos definidos em ato
do Tribunal.
,

Art. 35. Aqueles que, por ação ou omissão, derem causa a perda, subtração, estrago
ou extravio de bens ou valores pertencentes
'ao Distrito Federal, ou sob sua· guarda, bem
como de entidade da administração indireta,
incluídas as fundações, responderãb, pera~te
o Tribunal, pelo ressarcimento do prejuízo.
§ 1~> Ocorrendo qualquer dos fatos indica'dós neste artigo ou irregularidade de que
resulte prejuízo patriinonial a autoridade
competente, sob pena de responsabilidade
solidária, deverá, no prazo de dez dias, comu~
nicar o fato ao Tribunal e instaurar tomada
de cOntas especial, sem embargo dos procedimentos adminístritivos ou--disciplinares cabíveis.
§ 29 A forma -de organização _e apreciação das tomadas de contas especiais, inclusive
quanto aos seus elementos constitut~vos;-será
estabelecida pelo Tribunal, em ato, próprio.
§ 39 A tomada de contas especial será
encaffiinhado ao Tribunal para julgamento
se o dano for de valor igual ou superior ao
írxado para esse efeito;- pelo Tril:lunal, em
cada ano civil, na forma estabelecida no Regimento Interno.
§ 4" Na hipótese de o prejuízO ser infe~
rior ao valor referido no parágrafo anterior,
a tomada de contas especial será:
I -relacionada e trimestralmenfe encaminhada ao Tribunal, com indicação Clas providências administrativas adotada, para julgamento na forma definida no Regim~nto"Jnter
no;e
II -mantida no órgão próp~o da administração pelo período de cinco aos, para exame
pelo controle interno e externo.
Art. 36. As tomadas e prestações de contas serão encaminhadas ao· Tribunal nos prazos fixados no Regimento Interno.
Art. 37. As contas serão considerada iliquidáveis quaildo houvercornprova_ção de caso fortuito ou fo!ça maior que impea su-a avaliação.
§ }9 Consideradas as contas iliquidáveis,
o Tribunal ordenará seu trancamento e conseqente arquivamento, podendo, no prazo de
cinco anos, se sobrevierem documerltos com
efiCáCia sobre a prova :Pioduiida, restabelecer o curso do processo.·
§ 29 Transcortido esse prazo, sem nova
decisão, as contas serão conSideradas encerradas.

TÍTULO V
Da Fiscalização e do Julgamento

Art. 38. A fiscalização contábil, finan·
ceira, orçamentária, operacional e patrimo·
nial será exercida sobre os órgãos e entidades
sob a jurisdição do Tribunal, para verificar
a legalidade, legitimidade e economicidade
dos atos e fatos administrativos, íriclusive
aplicação de subvenções, remlncia de receitas
e isenÇão fiscal, bem como para prestar ao
Poder Legislativo o auxílio que este solicitar
para o desempenho do controle externo a
seu cargo.
Art. 39. Para assegurar a eficácia do controle e instruir o julgamento das contas, o
Tribunal fiscalizará os atas de que resultem
receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos ã sua jurisdição, competindolhe, em especial:
I.,- tomar conhecimento, pela publicação
no Diário Oficial do Distrito Federal ou por
outro meio estabelecido no Regimento Inter~
no:
a) das leis relativas ao plano plurianual,
às diretrizes ·orçameritá!ias, aO Orçamento
anual e à abertura de créditos adicionais; e
b) dos atos_ referidos no artigo anterior,
editais de licitação, contratos, inclusive administrativos, convênios, acordos, ajustes ou
outroS instrumentos congêneres.
II -realizar, por iriiciativa própria, as inspeções e auditorias previstas no art. 39 , VII,
desta lei; e
'
·
III - fíS_calizar, na forma estabelecida no
R.egirnentõ Interno, a aplicaçao de quaisquer
recursos repassados pela União, ao Distrito
Federal, incluSive- mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêtieres, sem prejuízo do disposto no art. 71, VI,
da ConstituiÇão Federal.
§ 19 As inspeçõe"s e auditorias de que trata este artigo serão regulamentadas no Regimento Interno e realizadas por servidores dos
Serviços Auxiliares do Tribunal ou, excepcional e s_ubsidiariamente, mediante contrato, por empresas o_u auditores especializados,
sob a coordenação dos referidos servidores.
§ z~ O Tribunal comunicará às autoridades competentes dos Poderes Legislativo e
Executivo o resultado das inspeções e auditorias que realizar, para as medidas saneadoras
das impropriedades e faltas apontadas.
Art. 40. OTribunaldisporá,ematopróprio, sobre as auditOrias, inspeçóes e remessa
de documentos e informações necessários ao
controle externo _de _sua competência.
§ }9 Nenhum processo, documento ou
informação poderá ser sonegado ao Tribunal
em suas inspeções ou auditorias, sob qual~
quer pretexto.
§ 2Y O Tribunal, se for o caso, assinará
prazo para a· apresentaÇão dos elementos sonegados, comunicando o fato à autoridade
competente.
§ :3Y Vencido o prazo e não Cump-rida a
-exigência, Sujeitar-se-ão os respOnsáveis à
sanção prevista no art. 53, V, desta lei.
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A!rt. 41. Us responsáveis pelo controle
int\erna, ao tomarem conhecimento de qualquer iiTegularidade ou ilegalidade, dela da~
rão ciência ao Tribunal de Contas do Distrito
Federal, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 1;- Na comunicação ao Tribunal, o responsável indicará as providêlicias adotadas,
inclusive para o ressarcimento do dano.
§ 29 A ausência da comunicação prevista
neste artigo, sujeifãrá o respcinSãVei às sanções do art. 53, além da responsabilidade solidária.
Art. 42. As denúncias encaminhadas ao
Tribunal deverão versar sobre irregularidade
ou ilegalidade praticadas por administrador
ou responsável sujeito à sua jufisdição. '
§ 1~ Enquanto não proferida decisão de~
finitiva sobré o objeto da denúncia, será dado
tratamento sigiloso ao respectiVo processO.
§ 29 Concluída a apuração, o Tribunal
decidirá quanto à manutenção do sigilo relati·
vamente ao objeto e à autoria da denúncia.
· §- 3Y O Regimento interno disporá Sobre
os rbquisitos e a tramitação do processo· de
denúncia, ao qual poderá dar-se prioridade
em função da graJ_idade do fato denunci~do
e d8.s provas ou indícios anexados.
.A!rt. 43. Os atos_re(atí'{-OS-:i-despesas de
natureza sigilosa serão, com- ess·eca-áiter, examinados pelo Tribunal, que poderá, à vista
das demonstrações recebidas, ordenar a verificação in IQCO dos correspondentes documentos comprobatórios, na forma estabelecida
no Regimento Jnterno.
CAPÍTULO II
Da Fiscalização por Iniciativa
do Legislativo
Art. 44. O Tribunal de Contas:
I - realizará, por iniciativa do Legislativo,
de suas ComisSões técnicaS oU de inquérito,
ins'peções ou auditorias de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operadortàl e patrimonial nos órgãos e entidades sujeitos à sua
jurisdição; e
I I - prestará as informações solicitadas
pelo Legislativo ou por qualquer de suas Comissões, sobre a fiscalizaçáo-contábil, financeira, orçamentária, opera-cional e patiimonial e sobre os resultados de inspeções e auditorias realizadas.
CAPÍTULO III
Da Fiscalização dos Atos
~ujeitos a Registro

Art. 45. O Tribunal de Contas apreciará, para fins de registro, a legalidade dos atos
de:
-I- admissão de pessoal, a qualquer título,
nos órgãos e entidades sob sua jurisdição,
excetuadas as nomeações para cargos em comissão; e
I I - concessãÕ de aposentadoria, reformas e pensões, ressalvadas as n_:I_elhorias posteriores que não alterem o fundamento legal
do ato concessório.
§ 19 Os ãtos a que se refere este artigo
serão apreciados pelo Tribunal, na forma estabelecida no Regimento Interno.
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§- 2':' - O Tribunal não cOnhecerá de r_eque~
rimento Que tenha por objetivo a expedição
de quaisquer dos atas a que se _refere est.e
artiS~-

CAPÍTULO IV
Do Julgamento

Art. 46~ O julgamento consiste em estabelecer se as contas são regulares, regulares
com ressalvas ou irregulares, assegurando-se
ao responsável ampla defesa.
.
Arf. 47. O Tribunal de Conta.s:
I - julgará as contas das pessoas indicadas
nos arts. 3"', II, e 59;
II- fixará, à revelia, com base nos regis-

tras contábeis ou outro gênerQ de prova, o
débito dos responsáveis que em tempo não
houverem apresentado suas contas, nem restituJdo as importâncias, bens ou valores em
seu poder, na forma definida no Regimento

lnterno;.e
,
1~1....._ julgará os recursos às suas decisões,
interpostos pela parte interessada ou pelo Ministério Público, na forma e nos prazos defini. dos nesta lei.
Art., 48. As contas serão julgadas:
I -regulares 1 quando expressarem a exa~
tidão dos-demonstrativos financeiros ou contábeis e a legalidade, legitimidade e economi·
cidade dos atas de gestão;
I I - regulares com ressalvas, quando revelarem omissão, imPropriedade contábil ou falhas ·de caráter formal que não representem
, prejuízQ ou perigo de dano patrimonial, va·
. lendo as. ressalvas como determinação para
·que- o responsável, ou seu sucessor, adote
providéncias para as correções necessárias;

ou
III--: irregulares, quando comprovada
qualquer das seguintes ocorrências:
a) 'omiSsão ao dever de prestar contas;
b) grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimoriial;
c) inju~tificado dano decorrente de ato de
gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque, desvio de dinheiros, bens.ou
valores públicos.
. ~arágfafô .único. O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reinei·
dência no descumprimento de determinação
. de que o responsável tenha tid.o ciência, feita
em processo de tomada ou prestação de contas.
Art .. 49. Sempre que houver indício ou
config~ração· de alcance ou dano ao património público, o Tribunal ordenará a citação
, do responsável para, no prazo que fixar. apre~
sentar defesa.
§ 1' Tratando-se de débito resultante de
d~o causado a bem patrimonial do Distrito
Federal ou de qualquer entidade jurisdicionada, o Tribunal decidirá pela reposição ln
natura ou por indenização em valor pecuniário, a ser calculado com base no valor de
merCado, na forma disposta no Regimento
Interno.
§ 2' Falecido o responsável, o Tribunal
ordenará a· notificação do cônjuge supérstite
e dos herde_i~~s_. e, evidenciada a suces~ão
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na responsabilidade pelo ressarcimento, or- zado para· o cálculO da multa de que _trãta
denará sua citação, bem como dos co-respon- este artigo.
sáveis por caução ou seguro.
Art. 54. Ao responsável cujas contas fo·
§ 3~ Se a defesa comprovar a inexistência
rem 'julgadas irregulares, poderá o Tribunal
de Contas. do Distrito Federal, por maioria
do débito, o Tribunal julgará regulares as
contas.
de cinco sétimos dos seus membros, aplicar,
§ 49 Não oferecida defesa no prazo esta·
cumulativamente com as sanções previstas
belecido, ou sendo ela destituída de funda·
nesta lei, a de inabilitação para o e,::ercício
mento, o Tribunal haverá como configurado
de .cargo em comissão ou de função de confiança na AdminiStraÇão do Distrito Federal,
o débito, arbitrando-lhe o. valor com base
por prazo não superior a cinco anos, bem
nos elementos de que dispuser.
como, no caso de servidor, a pena de demis,oArt. 50. _ Julgado em débito, será o responsável notificado para, em trinta dias, resão, na forma da lei, comunicando-se a decicolher a importância devida, observado o dissão à autoridade competente para a efetivaposto no art. 57 desta lei.
ção da medida.
Art. 55... O_.Tribunal poderá, por interArt. 51. As decisões condenatórias de
médio do Ministério Público, provocar junto
responsável em débito e as multas impostas
pelo Tribunal tornam a dívida líquida e certa
à Procuradoria Geral do Distrito Federal ou,
e têm eficácia .de título executivo bastante - conform~ o caso, aos dirigentes das entidades
para a cobrança judicfal.
da administração indireta, incluídas as fundações, medidas tendentes ao-arresto dos bens
§ 1~ As decisões de que trata este artigo
serão formalizadas por acórdão, publicado
dos responsáveis julgados em débito, devenno Diário Oficial do Distrito Federal, e servido ser, também, ouvido quanto à liberação
dos bens arrestados e à sua restituição.
rão de fundamento para que a autoridade
competente aplique a sanÇão prevista no §
TÍTULO VII
19 do art. 53 desta lei.
§ 29 Em se tratando de responsável pe·
Da Execução das Decisões e dos Recursos
rante entidade pública, com personalidade
jurídica, a reposição do. bem ou o recolhiCAPÍTULO I
mento do débito se fará à própria entidade,
Da Execução das Decisões
no prazo de trinta dias.
Art. 56. Fmdo o prazo a que se refere
o art. 50, poderá o Tribunal:
TÍTULO VI
I - ordenar a liquidação administrativa da
Das Sanções.
fiança ou caução, se houver;
_II.- determinar. o desconto integral ou
Art. 52. _9 Tribunal de Contas do Dis~
trito Federal poderá aplicar multa de até cem
parcelado do débito nos vencimentos, salápor cento do valor do dano causado ao Erário
rios ou proveritos do responsável;
ou ao patrimônio do Distrito Federal ou de
III -expedir ao Procurador~Geral do Distrito Federal, por intermédio do Ministério
suas entidades de administração indireta, incluídas as fundações.
Público junto ao Tribunal, cópia autenticada
do acórdão, acompanhada da documentação
Parágrafo único. O débito dec_orrente da
multa de que trata este artigo será atualizado
necessária à execução·da dívida; e
monetariamente até a yéspera do efetivo re·
IV- determinar o arquivamento do procolhimento.
cesso, quando os custos da cobrança forem
superiores aos do ressarcimento, sem canceArt. 53, O Tribunal poderá aplicar mui·
ta de até milyezes o Maior Valor de Refelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para fazer jus à
rência aos respo-nsáVeis por:
I - contas julgadas irregulares de que não
quitação.
Parágrafo único. Tratando-se de autarresulte débito;
quia, empresa pública, sociedade de econo~
II -ato praticado .com grave infração de
norma legal ou regulamentar;
mia mista ot.i. fundação, os documentos referiIII -não cumprimento, no prazo fixado,
dos no incíso Ill deste artigo poderão ser
remetidos diretamente à entidade, que pro~
sem causa justificada, de diligência oú deci·
são do Tribunal;
moverá a execução da dívida.
IV -obstrução ao livre exercício das ínsArt. 57 Sobre as importâncias dos débipeções e auditorias determinadas;
tos declarados em acórdão do Tribunal serão
cobrados juros de morã de 1% (um porcento)
V -s.onegação de processo, documento
ou informação em inspeções realizadas pelo
ao mês e correção monetária, observados os
~egu!nt~s ~ritérioS: _ __ _
Tribunal ou obstrução ao livre exercício das
inspeçOes; ou
I -quando se tratar de importância retida,
a correção monetária e os juros incidirão a
VI -reincidência no descumprimento de
partir do dia segUinte à data em que deveria
determinação do Tribunal.
ter sido recolhida:;
§ 1~ Ficará sujeito à multa prevista neste
artigo quem deixar de dar cumprimento a
II- quando _se tratar de sonegação ou alcance-, a incidência de correção monetária e
decisão do Tribunal, salvo motivo justificado.
§ 29 No case de ext_inç<'lo do Maior Valor
juros ocorrerá a partir da data em que se
defiilii a responSabilidade.
de Referência, enquanto não for fixado por
Parágrafo único. Na hipótese do inciso
lei outro valor unitário para substituí~lo, o
Tribunal estab~lecerá parâmetro a ser utili~ ~ TI deste artigo:
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a) comprovado que o evento decorreu de
ato doloso, a data será a do próprio evento;

ou
b) desconhecida essa data, a correçãÕ e
os juros passarão a fluir do término do perfodo a que se referir a prestação ou tomada
de contas onde se houver apurado o débito.

CAPITuLO II
Dos Recursos
Art. 58 Das decisões do Tribunal caberão os seguintes recursos:

I -reconsideração;
II -embargos; e
III - revisão.
Art. 59.

O pedido de reconsideração,

que terá efeito suspensivo, poderá ser formulado, uma única vez, pelo interessado, por
autoridade responsável ou pelo Ministério
Público junto ao Tribunal, no prazo de quinze

dias do ;;onhecimento ou da publicação da
decisão no Diário Oficial do Distrito Federal.
Art. 60, Os embargos, infringentes _ou
de d_e_claração, poderão ser opostos pelo responsável ou pelo representante do Ministério
Público, dentro de de.z dias da publicação
oficial da decisão ou da intimação do responsável.
§ 1~ Os embargos ínfringentes somente
serão _admitidos_ quando não for unânime a
decisão ou quando fundados na prova do pagamento ou quitação da quantia fixada como
alcance; os de_ declaração, quando houver
ponto omisso, obscuro, duvidoso ou contr~~
dit6rio na decisão.
§ 2~ Instruídos os embargos e ouvido o
Ministério P_úb_Lico, serão presentes ao Tribunal, que os julgará; rejeitados in Iimine, prosseguir-se-á-na execução-da decisão; providos,
no tÕdo ou em parte, reformar-se-á a decisão
embargada.
§ 3~ Os- embargos suspendem os prazos
para o cumprimento da decisão embargada
e para a interposição dos recursos previstos
no art. 58, I e III, desta lei.
Art. 61. Da decisão que julgar em definitivo as contas caberá recurso de revisão, interposto pelo responsável. seus herdeiros, sucessores ou pelo Ministério Púbtico, dentro
de _cinco anos da publicação da decisão, o
qual se fund.ará:
I - em erro de cálculo nas contas;
II- em demonstração financeira inexata
ou contraditória;
III- em falsidade ou ineficácia de documentos em que se tenha baseado a 4ecisão;
IV- na comprovação-da antecipada liquidação do débito a que foi condenado o responsável;
V- na superveniência de documentos
com efiCácia sobre a prova produzida e capazes de elidir os fundamentos da decisão; e
VI- na errónea identificação ou individualização do responsável.
Parágrafo único._ Recebido, o pedido de
revisão, sem efeito suspensivo, será instruído
desde logo e, após audiência do Ministério
Público, submetido ao Tribunal.
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Art. 62. As decisões do Tribunal, em
Art. 66. O Tribual de C_onca_s_ enca,rn_i·
matéria de sua competência, têm força declanhará ao Poder Legislativo do Distrito Federatória e constitutiva e obrigam a adminisral, trimestral e anualmente, o relatório de
tração ao seu_ cumprimento, sob pena deressuas ativtdades.
ponsabilidade.
Parágrafo único. No relatório anual, o
Art. 63. O Tribunal, à vista de requeriTribunal apresentará análise da evolução dqs
mento da parte interessada, poderá deferir,
custos (lo controle e de sua eficíência_,_efi~çia
em qualquer fase do processo, o depósito do
e economiddade.
, , ,,,.-,-J
valor atualizado do débito apurado, ou o seu
Art. 67. O Regimento Interno do Tribu"
recolhimento parcelado, na forma estabelenal somente poderá ser aprovado ou altertldo
cida,no Regimento Interno.
pela maioria absoluta de seus Conselheiros
§ 1~ O depósito de que trata este artigo,
titulares.
- tr<
sujeito a correção monetária mensal, será
Art. 68. O Boletim do Tribunal de COhefetuado no estabelecimento_ de ci'édito oficiaJ do DiStrito Federal, em cOnta vinculada,· tas é considerado órgão oficial.
Art. 69. O Relator presidirá a instrução
em nome do órgão ou entidade envolvida,
dependendo seu levantamento de expressa do processo, determinando, mediante despa·
autorização do Tribunal, que indicará ores- cho singular, por sua iniciativa, provocãção
da instrução ou do Miriistério Público, a ado:
pectivo beneficiário.
ção das providências necessárias ao sanea·
§ z~ o pedído -de parcelamento implica
confisSão -da dívida apurada e a falta de reco- mento preliminar dos autos, pot prazo ·não
superior a sessenta dias, após o que·, ·submelhimento _de qualquer parcela importará o
terá o processo· ao Plenário ou Câmara resvencimento antecipado do saldo devedor.
pectiva, para decisão.
-~§ 3'' 'DeferidO o ParceíalrieO.io, o procesArt. 70. Os Conselheiros, Auditores e
so--s-erá baixado â unidade competente para
membros do Ministério Público, ap-ós um ano
as medidas cabíveis.
de exercício, terão direito a férias anuais de
ArL --64._ A citação, a audiência ou a noti- sessenta dias, cuja concessão dependerá da
ficaÇão far~se-á:
manutenção d_o quorum nas sesSões. , - ·
I - mediante ciência do responsável ou do
Art. 71. E v~dado aos Conselheiros, Auinteressado, na forma estabelecida no Regiditores e membros do MinístéribTúbliéo irimento Interno;
tervir em julgamento e apreciação- de matéria:
n- pelo correio, em carta registrada, com que-envolva interesse próprio otide parentes
aviso de recebimento;
até segundo grau indusive consagíneo ou
III- por edital publicado no Diário Oficial
afim, aplicando-se~ lhes os impedimentoS
da União_ e- d_o Distrito Federal, quando o
suspeições previstos em lei.
destinatário_ não for localizado.
Art. 72. O Tribunal fixará, no Regimc;-n.§ 1u A _comunicação da rejeição dos funto Interno, o perfodo de funcionamento das
damentos da defesa ou justificativa apresensessões e os intervalos de recesso, sem it)tettada será transmitida ao interessado, na forrupção das atividades dos Serviço·s Auxilia~~
ma previs.ta no Regimento Interno.
res.
§ 2~ E asssegurado aos diretamente interessados ou a seus representantes credenciados amplo exame dos autos no Tribunal, bem
CAPITULO II
como o fornecimento de cópias xerografadas
Das Disposições Transitórias
de partes do processo, desde que requeridas
Art. 73. Aos Conselheiros do Tribunal
e recolhidas as taxas previstas na legislação.
de Contas que, à data da promulgação dS.
Art. 65. Os prazos estabelecidos nesta
Constituição Federal de 1988, preenchiam os
lei contam-se da data:
requisitos para aposentar-se com as vanta:.
I - do recebin\ento pelo responsável ou
gens do cargo, não se aplica a ressalva preinteressado:
a) da citaç-ão ~Ou da comlibicação de au- vista no caputdo art. 12 desta lei.·.
Art. 74. As duas primeiras vagas de
diência; ·
· b) da cOmuniCação de rejeiçãO-dos fUnda- Conselheiro que vierem a ocorrer no Tribu:
na! serão as _referida~ no inciso I do art. li
mentos de defesa ou justificativa; Ou
-desta lei, recaindo a escolha, pela ordem,
c) da notificação.
U- da publicação de edital no Diário Ofi· em Auditor e membro do Ministério Público,
sendo a terceira de livre indicação do Gov~r
cial da União e do Distrito Federal, quando,
nos casos fridicados no inciso anterior, o inte- nador do Dístrito Federal.
Art. 75. Enquanto não instalada a Câressado não for localizado; e
mara Legislativa do Distrito Federal,_ suas.
lll- nos demais casos, salvo disposição
legal expressa em contrário, da publicação- atribuições serão exercidas pelo Senado Fee 73
da decisão ou do acórdão no Diário Oficial deral, inclusive as previstas nos arts
da Constituição Federal.
do Distrito Federal.
Art. 76. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
TÍTULO VIII
Art. 77. Revogam-se as disposições em
Das Disposições Gerais e Transitórias
cOntrário, em especial, a Lei n~ 5.538, de 22
de novembro de 1968.
CAPÍTULO!

e

n

Das Disposições Gerais

(À Comissão do Distrito Federal.)
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de Professor Nível 1 (com _formação de nível
médio), Professor Nível 2 (com licenciatura
de curta duração), Professor Nível 3 (com
li-cenciatura plena) e Especialista de Educação (com licenciatura plena), conforme o
Anexo I desta lei.
Brasflia, 19 de dezembro de 1989
Parágrafo único. Os carg-os e empregos
integrantes da Carreira de que trata este artiExcelentíssimo Senhor Presidente do Sego serão distribuídos..no Quadro de Pessoal
nado Federal:
do Distrito Federal e na Tabela de Pessoal
Comunico a Vossa Excelência que, nos ter- da Fundação Educacional do Distrito Federal
mos do § 19, do art. 10, da Resolução n'·' por níveis de habilitação exigida na formação
157/89, dessa Egrégia Casa Legislativa, re- de Professores e de Especialistas de Educasolvi vetar parcialmente o Projeto de Lei do · ção para-o Ensino de f? e 2~ graus, cOnforme
DF n 9 66, de 1989, que cria a Carreira Magisdetermina a Lei n~ 5.692, de 11 de agosto
tériO Público do Distrito Federal, seus cargos
de 1971, e o Estatuto do Magistério Oficial
e empregos, fixa os valores d6 seus vencido Distrito- Federal (Lei n~ 6.366, de 15 de
mentos e salários e dá outras providências
outubro de 1976).
e que veio a se transformar na Lei do DF
Art. z~ Os ocupantes dos cargos efetivos
nl' 66, de 18 de dezembro de 1989, incidindo
o veto sobre o art. 19 e seu parágrafo único, - de Professor de Ensino de 19 e 2? Graus do
disposições haVidas por inconstitucionais, em Quadro de Pessoal do Distrito Federal, os
razão do que estabelece o art. 3°, parágrafo Professores e_-cis ESpecialistas de Educação
~fetivos ocupanotes -de empregos pernlanentes
único da Resolução n"' 157/89.
da Tabela de Empregos Permanentes da FunCom efeito, referidos dispositivos~ porque
dação Educacional do Distrito Federal, interesultantes de emendas apresentadas por parlamentares ao projeto original, ferem as re- grantes do Quadro de_ Carreira dO Pessoal
do Magistério, homologado em 4 de maio
gras_estabelecidas no parágrafo único do art.
de 1987, serão transpostos, na forma do Ane3 9 da Resolução n"' 157/89; tendo em vista
xo- II, para a Carreira a que se refere o art.
que implicam em aumento de despesa.
1"' desta lei, atribuindo-se um padrão a cada
Acresce salientar que o ait. J9 encerra im'período de doze meses de efetivo exercício
propriedade_que contraria o-pfiQ.cfpio da carprestado -ao Magistério Público do Distrito
reira, na medida em que admite considerar,
Federal, por ato do Governador do Distrito
para efeito de enquadramento, tempo de serFederal.
viço prestado fora do magistério, disposição
§ 1? o aproVeitamentO de que trata este
que, aliás, é conflitante com a do art. 29,
artigo dar-se-á independentemente do mímeque se refere ao efetivo exercício no Magisro de cargos e empregos criados.
tério Público do Distrito Federal.
§ 29 Efetivada ªtransposição prevista no
Por outro lado, é que se salienta que, sob
caput deste artigo e ressalvado o disposto no
o aspecto da contagem do tempo considerado
§ Y, serão. -cops"iderados .extiritos· os cargos
residual paÍa promoção seguinte, o disposi:
efetivos e -os empregos permanentes remativo vetado em nada acresce aos dispositivos
nescentes do Quadro e da Tabela de Pessoal
que regem a dinâmica- do processo de pro~ do Distrito Fed.eral e da Tabel.a ,de,empregos
;
gressão.
De outra parte, a norma não Considera a. Permanentes da Fundação Educacional do
Dístrito Federal, de que trata o Quadro de
necessidade Jatente-_do aprimoramento_ proCarreira do Pessoal de Magistério.
fissional, conturbando o sistema do mérito,
§ 3"' Os professores e os Especialistas de
ao propiciar -que servidoreS Sejam transposEducação da Tabela de Empregos Permatos, de imediato, para padrões superiores
nentes da Fundação Educacional do Distrito
àqueles inicialmente previstos, gerando, desFederal, não concursados, estáveis, passarão
te modo, situação de irrecusável injustiÇa:
a integrar a Tabela Suplementar, até que se
Isto posto, submeto a matéria à elevada
apreci3ção·ctessa-ínsigne Casa Legisla~iva, es- - submetam a concurso para fins de_efetivação.
§ 4° Os prOfessores e ós Especialistas de
perando a confirmaçãO dos ·vetOS exercitadOs.
-Joaquim Domingos Roriz, Govemadoi dO - Educação a que se refere o parágrafo ante_rior, que lograrem aprovação, serão transDistrito Federal.
postos para a Carreira a que se refere esta
PROJETO A QUE SE
lei.
REFERE O VETO
§ s~ Os professores -e os Especialistas de
Cria a Carreira Magistério Público do
Educação, que não lograrem aprovação no
Distrito Federal, seus cargos e empregos,
processo seletivo, passarão a integrar Tabela
Suplementar com eStrutura ídêntica à da Carfixa os valores de seus vencimentos e salários e dá outras providências.'
reira, permanecendo nos níveis e padrões em
que forem posicíõnados até lograrem apro~
O Senado Federal decreta:
vação.
Art. 1~ É criada, no Quadro de Pessoal
§ 6~ OsProfessoreseosTécnicOsemAsdo Distrito Federal e na Tabela .de. PessQal
suntos Educacionais, que não ingressaram
da Fundação EducaciÔna_t do' Distrito"Fêc;t~~ · Por cbhciirs& púbÍico e que nãn- possuam haral, a Carreira Mágisierio ·p~blíco_do DiStritO ·bilitaÇão ·pára· o- exercícitf pfófissional (regisFederal, compo.sta dos cargoS CdoS empregos · tro' expedido pelo Ministério da Educação),·
MENSAGENS
Do Governador do Distrito Federal, encaminhando ao Senado as seguintes matérias:
MENSAGEM N• 1, DE 1990-DF
(N• 146/89-GAG, na origem)

·o
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serão posicionados na Tabela Suplementar,
obedecidas as disposíções do § 59.
§ 7~ Nenhuma redução de remuneração
poderá resultar da aplicação do disposto neste artigo, devendo, quando for o caso, ser
assegurada ao servidor a diferença, coino
vantagem pessoal nominalmente identificável.
§ 89 O disposto· neste artigo aj)lica-se,
igualmente, aos atuaís ocupantes de cargos
e funções de Professor ou de Especialista da
Tabela de Empregos Permanentes da Fundação Educacional do Distrito Federal, não
possuidores de habilitação específica, que hajam ingressado por éoncurso pUblico.
Art. 39 Os ocupantes de cargos efetivos
e empregos permanentes de Técnico em ·As~
suntos Educacionais do Quadro e da Tabela
de Pessoal do Distrito Federal e das Tabelas
de Pessoal dos ÓrgãOS Relativamente Autônomos e Autarquias poderão, mediante opção manifestada no prazo de trinta dias, a
contar da publicação de_s~a lei, ser transpos~
tospara a carreira críã~da por eStã" lei, desde
que possuam licenciatura específica para ingresso no cargo de Especialista de Educação.
Art. · 49 Os Professores e os Especialistas
de Educação integrantes do Quadro de Carreira do Pessoal de Magistério da Fundação
Educacional do Distrito Federal, homologado em 4 de maio de 1987, não amparados
p-elo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, súáo inscritos e:X Officio
no piazo de uin ano, em concurso público,
para fins de efetivação, -integrando Tabela
Suplementar.
§ 19 Os professores e os ESpecialistas de
Educ~ção a que se refere este artigo, classificados no concurso, serão transpostos para
a Cárrelta Magistério Público do Distrito Federal~ -na forma do An-eXO II desta lei.
§ 2° Os serVidores a que se refere este
artigo, que não lograrem aprovação, permanecerão na Tabela Suplementar, nas condi~
ções estabelecidas no § 5? do art. 2~ desta
lei.
Art. 59 O ingre!;so na Carteira- de que
trata esta lei far-se-á mediante concurso pUblico, ressalvadQ o disposto nos arts. 29, 3J,
79, e 19 desta lei, no Pã.drão I da Classe Única
dos_cargos ou empregos de:
I - Professor Nível 1;
I I - Professor Nível 2;
III- ProfessOr Nível 3;
IV- Especialista de Educação.
- Art. 69 Poderão concorrer-aos cargos e
empregos de que trata esta lei:
I - para o cargo ou emprego de Professor
Nível!, portadores de habilitação específica
de 29 grau, obtida em curs<? de l:I!agistério;
II- para o cargo ou emprego de Professor
Nível2, os portadores de habilitação de grau
superior, em nível de graduação, representada por licenciatura de 19 grau, obtida em
curso de curta duração;
-III -para o cargo ou emprego de Professor Nível3, os portadores de habilitação específica de grau superior, em nível de graduação
correspondente à licenciatura plena;
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IV- para o cargo ou emprego de 1::.spec1aM
centavos) para o Professor de Nível 2, com
lista de Educação, os portci.dores de habilicarga horária de vinte horas semanais;
III -em NCz$ 1.856,44 (um mil, oitotação específica de grau superior, em nível
de graduação correspondente à licenciatura
centos e cinqenta e seis ciuzados novos e q uaM
renta e quatro centavos} para o Professor de
plena.
Nível 3, com carga hcifáriã.-ae- Vii:J.te horas
Art. 7~ O ocupante do cargo ou emp-rego
semanais.
de Professor Nível 1 ou 2, que preencher as
Parágrafo único. Na- carga horária especondições exigídas para ingresso, poderá,
cial de quarenta horas será acrescido, aos vaM
mediante processo seletivo, ter ascensão ao
!ores referidos ·neSte ·artigO,--percentual de
emprego de Professor Nível 2 ou 3 ou de
cem poi-Ceiifo. ----Especialista de Educação, de acordo com a
Art. 10. O valor do vencimento ou do
nova habilitação, passando a atuar nos graus
salário do Especialista de Educação, com care níveis de enisno correspondentes.
ga horária de vinte horas semanais, Padrão
§ 19 Na hipótese deste artigo, o servidor
I, Classe Única, que corresponderá a NCz$
será localizado em padrão correspondente ao
1.856,44 {um mil, oitocentos_ e cinqênta e seis
que se encontrar.
cruzados novos e quarenta e quatro centa§ 2? A regulamentação fixará as regras
vos), servirá de base para fixação do valor
do processo seletivo, compreendendo, entre
do vencimento ou do salário dos demais paoutras disposições, a obrigatoriedade de utilização do concurso público para o ingresso -- drões, observados os ídnices estabeJecidos na
Tabela de Escalonamento Vertical, constante
nos cargos ou empregos de Professor Níveis
do Anexo III desta lei.
2 e-3 e Especialista de Educação.
Parágrafo único. Na carga horária espe§ 3? A administração reservará metade
cial de quarenta horas será acrescido, ao valor
das vagas fixadas no edital de concurso públireferido neste artigo, o percentual de cem
co para os servidores a que se refere este
por cento.
artigo, os quais terão classificação distinta dos
Art. 11. Os valores dos vencimentos e
demais co1;1correntes.
dos
salários de qUe tratam os arts. 99 e 10
§ 4P As vagas que não forem providas,
desta lei serão reajustados nas mesmas datas
na forma do parágrafo anterior, serão, automaticamente, destinadas aos demais habiliM e mesmos índices fixados para os servidores
da Administração Difeta; Autárquica e Funtados no concurso
dacional do Distrito Federal, ocorridos a parArt. 8P A carga horária do Professor e
tir de lo de outubro de 1989.
do Especialista de Educação será de vinte
Art. 12_ A progresSão dos integrantes da
horas semanais.
CarreiraMagistérici Público do Distrito Fede§ 19 Será admitida carga horária especial
ral far-se-á por antiguidade e por merecim~n
de trabalho de quarenta horas semanais, meto.
diante opção do servidor e de acordo com
§ 19 A progressão por antigi'dade dar-seo interesse e necessidade da Admiinistração,
á por tempo de serviço, de doze em doze
conforme regulamento próprio.
meses, de um padrão para outro, exceto nos
§ 2~ Será admitida para o professor com
Padrões VI, XII e XVIII.
a carga horária de vinte horas, carga horária
§ 29 A progressão por merecimento proeventual de trabalho {hora-aula excedente),
cessarMseMá quando o Professor ou Especiapara fins de substituições eventuais, confor~
lista atingir o Padrão VI, XII ou XVIII, após
me regulamento próprio.
aferição de mérito através de cursos de treinaM
§ 3~ O Professor em regênca de classe
menta, aperfeiçoamento, especialização e
terá, obrigatoriamente, o percentual mínimo
outros. conforme regulamentação do Consede vinte por cento de sua carga horária -destilho Diretor da Fundação Educacional do Disnada às atividades de coordenação.
trito Federal - FEDF, segundo as conclu§ 4<? Ao Professor em carga horária evensões da Comissão Paritária, constituída de
tual de trabalho, em substituição de regência
representantes do Sindicato dos Professores
de classe, é assegurado o percentual de que
do Distrito Federal e de representantes da
trata o parágrafo anterior.
Fundação Educacional do Distrito Federal
§ 5<? Para efeito de transposição, o servi- FEDF, que será expedida, no prazo de
dor que não optar por nova carga horária _ trinta dias, após a publicação desta lei.
permanecerá com a respectiva carga horária
§ 3~ Na progressão por merecimento padefinitiva atual.
ra os padrões VII, XIII e XIX será compuArt. 99 O valor do vencimento ou do satado o tempo de serviço acumulado nos palário de Professor correspondente ao Padrão
drões imediatamente inferiores, sendo o serM
I, da Classe Única, que servirá de base para
vidor reposicionado no nível correspondente,
fixação do vencimento ou do salário dos deaté o limite máximo de cinco padrões.
m~ padrões, obedecida a Tabela de Escalo§ 49 O tempo de serviço efetivamente
namento Vertical a que se refere o Anexo
prestado ao magistério da União, dos Estados
III desta Lei, é fixado:
e dos Municípios pelos Professores e pelos
I - em NCz$ 1.072,27 (um mil, setenta
E..<ipecialistas de Educação integrantes da
e dois cruzados novos e vinte e sete centavos)
Carreira Magistério Público do Distrito Fedepara o Professor de Nível!, com carga horá- _ ral, será computado após dez anos- 3.650
ria de vinte horas semanais;
·(três mil, seiscentos e c:inqênta) dias - de
II - em NCz$ 1.410,89 (uni mil, quatroefetivo exercício prestado ao Magistério PúM
centos e dez cruzados novos e oitenta e nove - blico do Distrito Federal.
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§ 5? O tempo explicitado no parágrafo
anterior será contado-na-razão de um dia
de serviço prestado na origem para cada dia
que exceder os 3.650 (três mil, seiscentos e
cinqénta) dias de efetivo exercício no MagisM
tério Público do Distrito Federal.
§ 6~ É facultado ao Professor e ito Especialista transformar, por ocasião da aposenta_dQ_ria, a licença·prêmio oU especial que lhe
seja concedida por força de lei ou de. resolução do Conselho Diretorda Fundação Educacional do Distrito Federal, e não gozada, em
tempo dobrado, de progressão por antigidacle, deixando-se de contá-la para fins de aposentadoria.

Art. 13. São extintas, por serem defínitiM
vamente absorvidas pela nova remuneração
fixada nos arts. 9~ e 10, a partir da transpo~
sição de que tratam os arts. 2-~ e 3°, para os
servidores a que se refere esta lei, as seguintes
gratificações e·- vantagens cOncedidas a qualquer título:
I - GratificaçãO de Atividade TécnicoAdministrativa, criada pelo Decreto-Lei n~
2.239, de 28 de janeiro de 1985, alterada pelo
Decreto-Lei n'·'2.269, de 13 de março de 1985;
II- Gratificação pelo Desempenho de
Atividades de Apoio, criada pelo DecretoLei n~ 2.224, de 9 de janeiro de 1985, alterada
pelo Decreto-Lei n? 2.367, de 5 de novembro
de 1987;

III- Gratificação criada pelo Decreto-Lei
2.367, de 5 de novembro de 1987;
IV- Gratifícaçáo de Nh:el Superior, Criada pelo DecretoMLei n~ 1.544, de 15 de abril
de 19n;
V - Gratificação de Exercício no Magistério, criada pela Lei nG 36, de 14 de julho
n~

de 1989;

VI -Ajuda de Custo pelo exercício em
zona longíngua ou de difícil acesso, prevista
na Lei n? 6.366, d_e 15 de outubro de 1976;
VII- Incentivos Funcionais, previstos no
art. 19, da Lei no 6.366, de 15 de_ outubro
de 1976;

VIII- A~ono mensal, criado pela Lei n~
4, de 28 de dezembro de 1988.
Parágrafo único, É assegurada, aos servidores que até a data da publicação desta lei
façam jus a incenflvoS funcionais, a sua percepção, nos atuais percentuais, que serão pagos como vantagem pessoal nominalmente
iden~ificável.

Art. 14. São criados, a partir da transposição de que tratam os arts. 29 e 3<?, para os
servidores abrangidos por esta lei:
I - a Gratificação de Titularidade;
II- o Adicional por Tempo de Serviço;
III - a Gratificação por Exercício em Escola Rural.

Art. 15. A GratifiCaÇão de Titularidade
será paga ao Professor que adquirir licenciatura curta ou plena, na razão da diferença
do padrão em que estiver localizado e o correspondente padrão do nível para o qual adquirir formação.
§ 19 A Gr~tificação a que se refere este
_artigo somente~~rá paga .~póS doze meses .
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de efetivo exercício no magiStério público do

o interstfcio de doze meses de um padrão

Distrito Federal.
§ 2~ A percepção da gratificação de que
trata este artigo é devida a partir da apresen~
tação do respectivo registro, pennanecendo
o servidor no cargo- ou emprego e na área
de atuação correspondente ao seu concurso
de ingresso.
§ 3~ O Professor que fizCrjus a essa Gra-

para outro, contados a partir do ingresso na
Secretaria de Educação ou Fundação Educa~
cional do Distrito Federal, ficando assegurado o aproveitamento do resíduo de tempo
para a próxima promoção.

Parágrafo único. Na transposição, excepcionalmente, os Professores e Especialistas
que Ioi'em poSicionados nos padrões VI, XII
ou XVJII terão a sua aferição de mérito consi~

tificação de Titularidade poderá, a critério
da administração, ser aproveitado na área em
deradacumprida, ascendendo ao padrão ime~
que possui titularidade, desde que haja vaga,
diatamente superior, quando completarem o
_ ~ tempo neces-sário de doze meses-.
e sej'a do seu interesse.
Art. 16. A Gratificação Adicional por
Art 20 Os serv•"dores menc!·onados nos
Tempo de Serviço será calculada na base de
·
·
cinco por cento por qrnqênio de efetivo exer~
arts. 29 e 3o que se encontrarem, à época da
cfcio, Sobre o salário do nível e padrão em
implantação da Carreira criada por esta lei,
que o professor e o Especialista de Educação
em licença sem vencimento, com os respec~
estiverem localizados, incidindo também so~
ti vos contratos de trabalho suspensos ou cedibre a gratificaÇão prevista no art. 15 desta
dos por requisição para outros órgãos, terão
o
prazo de sessenta dias para optarem pela
.
1
el.
Carreira de que trata esta lei.
Art. 17. A Gratificação por Exercício
em Escola Rural será paga ao Professor que
Parágrafo único. -Os servidores que não
atua em escolas situadas na zona rural -do optarem, na fo_rma deste artigo, passarão a
bistritO Federal, e será calculada na base de integrar Quadro Su-plementar no Distrito Fetrinta por cento sobre o vencimento ou salário
deral ou a Tabela Suplementar a que se refere
0 § 59 do art. 29 desta lei.
do Padrão I, Nível1, do cargo de Professor,
Art. 21. O Especialista de Educação ou
.com carga horária de vinte horas semanais.
Art. 18. Os concursos póblicos em anda~ o Técnico em Assuntos Educacionais que in·
menta, na data da publicação- desta lei, para
gressou no Quadro e na Tabela de Pessoal
ingresso nos cargos e empregos relacionados
do Distrito Federal ou na Tabela_de Empre~
em seu Anexo I, serão válidos para atendi~ gos Permanentes da Fundação Educacional
menta ao disposto no art. 5~
por concurso, poderá optar, no prazo de trinArt. 19. Na transposição de que tratam ta dias, a contar da data da publicação desta
. os arts. 29 e 39 desta lei, será considerado
lei, pela transposição.- para o emptego de Pro~

AREXO
• de
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fessor, desde que possua licenciatura específica para o magistério;-nos termos desta lei.
Parágrafo único .. A opção de que trata
este artigo implicará, obrigatoriainerite, que
o exercício do servidor seja em regência de
classe.
Art. 22. O regime jurídico dos seividores a que se refere esta lei, será:
I - o da Lei n~ 1. 711, de 28 de outubro
de 1952;para os ocupantes de cargos efetivos
do Quadro de Pessoal do_ Distrito Federal
e de empregos permanentes da Tabela de
Pessoal do Distrito Federal;
II - o da Consolidação das Leis do Traba~
lho, para os ocupantes de empregos permanentes da Tabela de Empregos Permanentes
da Fundação Educacional do Distrito Fede~
ral, até que seja instituído o regime jur(dico
único "de que trata o art. 39 da Constituição
Federal.
Art. 23. Os funcionários do Quadro de
Pessoal do Distrito Federal, aposentados em
cargos referidos nos arts. 2~ e 3~, terão· seus
proventos revistos-para inclusão dos direitos
e vantagens ora concedidos aos. servidores
em atividade.
Parágrafo único. O disposto neste artigo
aplica-se à revisão das pensões especiais pa~
gas à conta do Orçamento _do Distrito Federal.
Art. 24. Esta lei entra em vigor em 19
de janeiro de 1990.Art. 25. Revogam-se a~ _d_isp_~sições- em
contrário.
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TABELA OE ESC~LONAMENTQ VERTICAL
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MENSAGEM N• 2, DE 1990- DF
(N• 168/89-GAG, na orig~m)
Brasília, 29 de dezembro de 1989
Excelentíssimo Senhor Presidente do Se·
nado Federal:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos termos do ãrt. 10, § 19, da
Resolução n? 157/88, resolvi vetar, parcial-

mente, o Projeto de Lei do DF n~ 82, de
1989, que ''cria a Carreira Administração Pública da Fundação Zoobotânica do Distrito
Federal e seus empregos, fixa os valores de
seus salários e dá outras providências".
O veto incide sobre o art. zoe seus parágrafos, disposições que se tornaram inconstitucionais à vista de emenda que eliminou os
§§ 3!', 4!' e 5? do projeto encaminhado pelo
Executivo do Distrito Federal.
Com efeito, ao dispor sobre a transposição
dos servidores da Fundação Zoobotânica para a nova carreira, o projeto do Governo
do Distrito Federal, nos§§ 3?, 49 e 5? do art.
i~. contemplou a situação daqueles que se
acham amparados pelo art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias,
dando-lhes o tratamento estabelecido no texto constitucional.
Excluídos sobreditos parágrafos e, por via
de conseqência, o requisitO do concurso para
fins de efetivação, o art. 2? do Projeto- de
Lei do DF n9 82 passou a conflitar com o·
disposto no art. 19, § 19 do Ato das Disposições Constit~cionais Transitórias, daíresul-

tando a inconstitucionalidade que fundamenta o presente veto.
Com o objetivo de evitar prejuízo para os
servidores da Fundação Zoobotânica, o Governo do Distrito Fedei:'al está encaminhando
novo projeto de lei a e_ssa Casa, no qual proM
põe o restabelecimento do texto original, atribuindo às transposições a serem efetivadas
efeitos financeiroS a partir de 1~ de janeiro
de 1990.

Evidenciados os motivos que me levaram
a vetar parcialmente o projeto em referência,
venho submetê-los à elevada apreciação dos
Senhores Membros do Senado Federal. Joaquim Domingos Roriz, Governador do
Distrito Federal.
PROJETO A QUE SE
REFERE O VETO
Cria a Carreira Administração Pública
da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e seus empregos, fixa os valores de
seus salários e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É criada a Carreira Administração Pública na Tab_ela de Pessoai da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, composta dos empregos de Analista de Administração Pública, Técnico de Administração
Pública, Auxiliar de Administração Pública,
respeCtivamente de níveis superior, médio e
básico, conforme o Anexo I desta lei.

Parágrafo único. Os empregos integrai!~
tes da Carreira de que trata este artigo serão
distribuídos, por área de competência goverM
namental, na Tabela de Pessoal da Fundação
Zoobotânica do Distrito Federal, por ato do
Secretário de Agricultura e Produção.
Art. z~ Os servidores ocupantes de empregos permanentes da Tabela de Empregos
Pennanente_s da Fundação Zo_obQtânica do
Distrito Federal serão transpostos, na forma
do Anexo II, para a Carreira a que se refere
o art. 19 , por ato do Governador do Distrito
Federal.
§ 1~' O aproveitamento de que trata esteartigo dar-se-á independentemente do número de empregos criados e do número de vagas
em cada classe ou padrão, revertendo-se ao
padrão e classes iniciais ou extinguindo-se,
na medida que vagarem, até o ajustamento
ao número de empregos criad_os, na forma
do Anexo L
§ zg Atendido o disposto no caput deste
artigo, serão considerados extintos os empregos vagas remanescentes da Tabela de EmM
pregos Permanentes da Fundação Zoobotânica do DiStrito Federal, integrantes das categorias funcionais relacionadas no Anexo II
desta lei.
§ 3? Nenhuma redução de remuneração
poderá resultar do disposto neste artigo, devendo, quando for o caso, ser assegurada ao
servidor a diferença como vantagem pessoal
nominalmente identificável.
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Art. 3G Os servidores integrantes da Ta- cenção, passar para o emprego de Técnico
bela de Empregos Permane_!ltes <!~fundação_ ou Analista de Administração Pública, em
Zoobotânica do Distrito FeC:íefa"I, não-ampa- pa-drão correspondente ao salário imediatarados pelo art. 19 do Ato das Disposições mente superior.
Constitucionais Transitórias, serão inscritos
§ lo A regulamentação fixará as regras
ex-o.fficio em concurso público, para fins de
do processo seletivo, compreendendo, entre
efetrvação, passando a mtegrar a Tabela Su- outras disposições, a obrigatoriedade de utiliplementar, nas condições em que hoje se en- zação de concurso público para ingresso nos
contram.
empregos de Técnico de Administração Pú§ lo Os servidores de_ que trata este arti·
blica e Analista de Administração Pública.
§ 2~ A Administração reservará um terço
go, classificados no concurso público,_ serão
transpostos para a Carreira Administração das vagas fixadas no Edital de Concurso PúPública da Fundação Zoobotânica do Distrito blico para os servidores a que se refere este
artigo, os quais terãO classificação distinta dos
Federal, na forma do Anexo II desta lei.
§ 2 9 Os servidores que não lograrem
demais concorrentes.
§ 3~ As vagas referidas no parágrafo anaprovação no concurso público contintfarão
na Tabela Suplementar.
terior, que não forem providas, serão autoArt. 4o O ingresso na Carreira de que maticamente destinadas aos habilitados no
trata esta lei far-se-á, ressalvado o disposto concur~o. -- - nos arts. 29 e 6~, mediante concurso público:
'§ '4~ A exigêncía de posicionamento no
I - no Padrão I da 3• Classe do emprego último padrão da Classe Única do emprego
de Analista de Administração Pública;
de Auxiliar de Administração Pública ou da
I I - no Padrão I da 3• Classe_d_o_ emprego
Classe Especial de Técnico de Administração
de Técnico de Administração Pública·
Pública, não se apfíca, excepcionalmerite, à
III- no Padrão I da Classe Única do emprimeira ascenção.
prego de Auxiliar de Administração Pública.
§ 59 Na ascenção de que trata o parágrafo
9
Art. 5 Poderão concorrer aos empregos
anterior, que será realizada no prazo de um
de que trata esta lei:
ãno, serão reservados dois terços das vagas
I - para o emprego de Analista de Admipara a clientela interna.
Art. 7o O valor do salário de Analista de
nistração Pública, os portadores de diploma
de curso superior ou habilitação legal equiva- Administiãção Pública da 3~ Classe, Padrão
lente, com formação na área específica para I, que corresponderá a NCz$ 4.173,66 (quatro mil, cento e setenta e três cruzados novos
a qual ocorrerá o ingresso;
I I - para o emprego de Técnico de Admie sessenta e seis centavos), ··servirá de base
para fixação do valor do salário dos demais
nistração Pública, os portadores de certifiintegrantes da Carre_ira Administração Públicado de 1~ e 29 grau ou habilitação legal equivalente, conforme a área de atuação;
cada Fundação Zoobotânica do DistritO FeIII- para o emprego de Auxiliar de Admideral, observados os índices estabelecidos na
nistração Pública, os portadores de compro- Tabela de Escalonamento Vertical, constantes do Anexo III desta lei.
vante de escolaridade até as~ série do t~grau,
conforme a área de atuação.
Parágrafo-u.-nico.- O valor do salário de
Art. 6~ O ocupante de emprego de nível
que trata este artigo será reajustado nos mesbásico ou lnédio que alcançar, res_pectivamente, o último padrão da Classe Unica ou
mos índices e mesmas datas dos reajustes
da Classe Especial e preencher as-condições
ocorridos para os servidores do Distrito Fedeexigidas para ingres~o poderá, mediante asral, a partir de to de novembro de 1989.

ANEXO

•

Art. 89 O desenvOlvimento dos servidores na Carreira Administração Pública da
Fundação Zoobotânica do Distrito Federal
far-se-á através da progressão eJ!tre padrões
e de promoção entre classes, conforme dispuser o regulamento.
Art. 9~ Os concursos em andamento, na
data da _publicação desta lei, para ingresso
nas categorias fU.ncionaís relacionadas no
Anexo II, serão válidos para atendimento ao
disposto no art. 4~ desta lei.
Art. 10. São extintas, a partir -da data da
_transposição a que se refere o art. 29, parª"
os servidores de que trata esta lei, todas as
vantagens percebidas a qualquer título, especialmente o Abono Mensal criado pela Lei
n9 4, de 28 de dezembro de 1988.
Art. 1~. Os servidores amparados por
esta lei farão jus à Gratificação Adicional
por Tempo de Serviço que será calculada,
na base de cinco por cento por qi'nqênio de
efecivo exercício, sobre o salário do padrão
em que o servidor estiver localizado.
Ai1. 12. O regime jurídico dos integrantes da Carreira Adminístração Pública da
Fundação Zoobotânica do Distrito :...federal
é o previsto na Consolidação das Leis-do Trabalho e das leis que o complementam.
Art. 13, Os servidores da Tabela de Empregos Permanentes da Fundação Zoobotâ-nica do Distrito Federal que se encontrarem
com os respectivos contratos de trabalho suspensos terão o prazo de trinta dias para optarem pela Carreira de que trata esta lei.
Parágrafo único. Os servidores que não
optarem, na forma deste artigo, passarão a
integrar a Tabela Suplementar.
Art. 14. O Governador do D"istrito Federal baixará os atas necessários à regulamentação desta lei.
Ari:. 15. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
·
Art. 16. Revogam-se as disposições em
contrário.
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I!)

Parágr;1fo único. E o Distrito Federal autorizadQa abrir crédito suplementar no valor
da alienação.
Art. 49 Esta Lei entra em vigor_ nà data
de sua publicação.
_ ~_
Art. 59 Revogam-se as disposições em
contrário.
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ção Educacional do Distrito Federal, e dá
oUtras providências.
, (Projeto que se transformou na Lei n9 71,
de 26 _de dezembro de 1989).
Bras11ia, 29 de dezembro de 1989
N•ll/90-DF (n• 152189, na origem), de 27
Excelentíssimo Senhor Presidente do Sede dezembro passado, relativa ao Projeto de
nado Federal:
Lei do DF n9 73, de 1989, que dispõe sobre
Tenho a honra de comunicar a V. Ex' que,
feriados Õo Distrito Federal.
nos termos do art. 10, § 1o, -da Resolução
---(Projeto que se transformou na Lei n9 72,
n<> 157!88, resolvi vetar, parcialmente, o Pro-MENSAGENS
de 27 _de dezembro de 1989).
jeto "de Lei do DF ng 74, de 1989, que "autoDo Governal;lor do Distrito Federal
N• 12190-DF (n" 1S3189, na origem), de 28
riza o Distrito Fed~ral a alienar imóveis".
Restituindo autógrafos de projetos de lei sanM
de dezembro passado, relativa ao Projeto de
O veto incide sobre o parágrafo único do
clonados:
Lei do DF n9 81, de 1989, que dispõe sobre
artigo 3~. disposição que conflíta com o artigo
N• 4/90-DF (n• 144/89, na órigem), de 14 a adequação da_s Tabelas de Empregos Perw
2" do texto aprovado, resultante de emenda.
manentes e .em Comissão_das Fundações do
Na verdade, a parte vetada constou do pro- ·de dezembro passado, relativa ao Projeto de
Lei do DF n" 88, de 1989, que dispõe sobre
Distrito Federal que menciona, e dá outras
jeto original, que, por sua ve~, não incluia
os vencimentos dos integrantes da categoria
providências.
a exigência estabelecida no arttgo
funcional de Assistente Jurídicd, do Grupo
(Projeto que se_transfortnou na Lei n 9 73,
Na medida em que, força de emenda apreServiços-Jurídicos de que trata a Lei n9 5.920,
de 28 de dezembro de 1989).
sentada por membro dessa Casa, foi acresde 19 de 'setembro de 1973; e dá Õutras proviN•13/90-DF (n• 154189, na origem), de 28
centado o artigo zo, sujeitando o Execu!ívo
·
__ .
dências.
de dezembro passado, relatíva ao Projeto de
a prorpor ao Poder Legislativo novo proJeto
(Proje_to que se transformou na_ U~i n~ 64,
Lei do DF no 85, de 1989. que altera a Lei
para a aprovação dos programas de obras
de 14 de dezeinbro de 1989)._ é 33, de 12 de julhO de 1989, -e dá outras
e planos de aplicação dos respectivos recursos
N• 5/90-DF (n• 145/89, na origem), de 14
providências. financeiros, tem-se que o_ parágrafo único do
de dezembro passado-, relativa ao Projeto de
.(Projeto que se_ transformou na Lei n~' 74,
art. 3" tornou-se conflitante, desnecessário e
Lei do DF n~ 50, de 1989, que autoriza o
de 28 de dezembro de 1989).
inconveniente.
_
Poder ExeCutivO ·a- Criai.- a Escola "TéCnica de
N' 14/90-DF (n"155/89, na origem), de 28
Ademais, o próprio Governo do Distrito
Taguatirtga (Região Administratiya III)~
de_dezembro passado, relativa ao Projeto de
Federal, para deixar claro que não tinha o
(Projeto que se transformou na ~i n~ 65,
Lei do DF n9 89, de,T989, que dispõe sobre
propósito de promover a vend~ _imediata dos
de 14 de dezembro de 1989).
_·
os salários dos seryiQ.ores da.Fu(ld_ação Hospiimóveis, já que seu interesse mmor era consoN' 6/90-DF (n' 147189, na origem), de 19 taiar do Distrito Federal e dá outras provilidar a doação, durante o período de discusde dezembro passado, relativa ao Projeto de
. _
dências.
são da matéria abriu mão do dispositivo que
Lei do DF n~ 62, de 1989, que altera disposi(Projeto que se transfornlou na Lei N~> 75,
ora, também por razões de coerência, está
vitos do Décteto-Lei n 9 82, de 26 de de.zembro
de 28 de dezembro !le.l989).
vetando.
de 1966.
.
,
N•15/90-DF (n• 156189, na origem), de 28
Evidenciados, assim, os motivos que me
9 67,
(Projeto
que
se
transformou
na
Lt}i
n_
dé__ dezembro passado, relativa ao Projeto de
levaram a vetar parcialmente o projeto em
de
19de.dezembro.de
1989)._.
.
.
.
LeidoDEn979,
de'1989, que introduz alterareferênciã, venho submetê-los à elevada
- N• 7190-DF"(n• 148189, na oiigell1), de 22
Ções nõ Código TributáriO do Distiito Fedew
apreciação dos Senhores membros do Senado_
ral, instituído pelo Decreto-Lei n9 82, de 26
Federal. - Joaquim Domingos Roriz, Go-- _de dezembro passado, relativa ao ProjetO de
Lei do DF n.qo, de 1989, que cria a Carreira
de-dezémbro de 1966, e_d~ outras providênvernador do Distrito Federal.
Atividades Rodoviárias no Departamento de
cias.
Estradas de. Rodage.rn do Distrito Federal/
(Projeto que se transformou na Lei no 76,
DER-DF e ·seus cargas, fiXa os valo!es de
PROJETO A QUE SE
de 28 de_dezembro de 1989), . .
seus venéim.é:i{tós·e dá _outras pióVidências.
REFERE O VETO
l6190,DF (n• 157/89, nà origem), de 29
(Projeto qUe se transfoi-m_ou _n_ã Lei :n° 68,
de d_ezeffibrÕ- pãssado, relativa ao Projeto de
Autoriza o Distrito Federal a alienar de 22 de dezembro de 1989).
.
.
Lei do DF_ ri9 96, de 1989, que autoriza a
imóveis.
N' 8f90'lJF (n• 149189, na .origem), de 22
desafetação de dOmínio de bem de uso_ code dezembro passado, relativa ao Projeto de
O Senado Federal decreta:
mum d_o povo, dentro dos limites territoriais
Art. 1~ É o Distrito Federal autorizado Lei do DF ~n~_71, de 1989, q,-uê Cri_â a Carreira
do Distrito Federal.
a alienar, mediante procedimento licitatório, Atividades de_Trânslio no Departamento de
-(Projeto que se_ transformou. na Lei n9 77,
as projeções e lotes doados pela União, na Trânsito do Distrito Federal - Detran/DF,
_
de _29 de dezembro de 1989).
forma da Lei no 7.897, de 24 de novembro e seus cargos, fua os valores de seus_ venciw
N•17/90-DF (n• 158189, na origem), de 29
de 1989.
mentes e Q.á o_u_t_ras providências.
·
de dezembro passado, relativa ao Projeto de
Parágrafo único. A alienãÇão será eiefUa- -- (Projeto que se transforntofr_na Lei n 9 69,
Lei do DF n9 77, de 1989, que altera disposida com cláusula de retrovenda, ficando o ad- de 22 de_ dezembro de 1989).
- -. _ .... · .
tivos da Lei n~39, de 6 de setembro de 1989,
quirente sujeito a edificar no prazo de 24 · N' 9/90-DF (n• 150189, na óiigem), de 22
e da Lei n~> 43, de 19 de setembro de 1989
(vinte e quatro) meses.
de dezembr.o passado, relativa -ao Projeto de
e dá o_utras providências.
Art. 2" A alienação de que trata a pre- Lei do DFp.991, de 19$9, que altera as atribuiw
(Projeto que se transformou na Lei no 78,
sente fei_somente poderá ocorrer a partir de
çóes e a composição do_ Conselho de Saúde
de 29 de dezembro de 1989).
30 de junho de 1990 e após aprovados, pelo do Distrito F~eral, dispO~ sobre vários coleN•18/90-DF (n' 15918g, na origem), de 29
Poder Legislativo, os projetas, programas de giados da estrut_ura administrativa dS~ G?verde dezembro passado, relativa ao Projeto de
obras e plano de aplicação dos respectivos
no do Distrito Federal e_ d~ outr~s proVIdênLei do DF n9 51, de 1989, que ratifica e manrecursos financeiros.
cias.
_
. _
tém ·a Fundo de Desenvolvimento do Distrito
Art. 3~ Os recursos prOvenientes da alie- . (Projetg_ que -se_ transformou ria Lei n 9 70,
Federai- Fundefe, e dá outras providências.
nação serão aplicados exclusivamente na
de 22dedezembro_de _1989). ~
.. - .·
(ProjetO quê se transfonUou na Lei n 9 79,
construção ou recuperação de escolas e hospiN' 10/90-DF (n• 1$1189, na origem), de 27
de 29 de dezembro de 1989),
tais, na expansão do sistema de abastecimende dezembro passado, relativa aC! Projeto de
N'19/9Ó-DF (n• 160/89, na origem), de 29
to de água ou na implantação, recuperação _Lei do :Pf_ 1:!9 90; de__ 1989!_ gue transforma
de dezembro passado, relativa ao Projeto de
ou ampliação da infra-estrutura de assenta- a Escola Classe 32 de Ceilândia_ erjl Centro
Lei do DF n9 86, de 1989, que altera disposi·
mentos populacionais~
de Ertsino de_l 9 Grau _de Ç~ilândia_, dê- Funda-

zo.

, N•
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tivos das Leis n"' 13 e 14, de 30 de dezembro
de 1988, e dá outras providências.

MENSAGEM N• 27, DE 1990-DF
(N• l/90~GAG, na origem)

(PrOjeto que se transformou na Lei n1> 80,
de 29 de dezembro de 1989).
N• 20/90-DF (n• 161189, na origem), de 29
de dezembro passado, relativa ao Projeto Lei
do DF no 92, de 1989, cj_ue cria a Carreira
Assistência à Educação na Fundação Educa~

cíonal do Distrito Federal, seus empregos,
fixa os valores de seus salários -e ~dif outras
providências.
- '~
(Projeto que
transformoU nà :t~i ~;; 83,
de 29 de dezembro de 1989).
_
:
N9 21190-DF (ri9 162789,- na origem)~ d-e 29
de dezembro pa<>sado, relativa ao Projeto de

se

Lei do DF n9 78, de 1989, que autoriza a
desafetação do domínio de bem de uso comum do povo, dentro dos limites territoriais

do Distrito Federal.
(Projeto que se transformou na Lei n~ 84,
de 29 de dezembro de 1989).
N' 22189-DF (n• 163/89, na origem), de 29
de dezembro pa<;sado, relativa ao Projeto de
Lei do DF n~ 83, de 1989, que cria~ ·carrrira
AssistêilCiá Pública em Servíços Sociais do
Distrito Federal, seus cargos e empregos, fixa
os valores de seus Vencii:nentos e salários e
dá outras providências.
-- -(Projeto que se transformou na Lei n~ 85,
de 29 de dezembro de 1989).
N• 23/89-DF (n• 164/89, nadrigem), de 29
de dezembro passado, relativa ao Projeto de
Lei do DFn" 95, de 1989, que cria~ no Tribunal de Contas do Distrito Fedeial, a Carieirã
Administração Pública; corri seUs iespectivos
cargos, fixa 'os valores de seus vencimentos
e dá outras providências;
'
(Projeto que se transformou na Lei n~ 88",
de 29 de dezembro de 1989).
N• 24/90-DF (n• 165/89, na origem), de 29
de dezembro passado, relativa ao Projeto de
Lei do DF n~ 93, de 1989, que cria a Carreira
Assistência Pública à Saúde do DiStrito Federal, seus empregos, fixa os valores dos. seus
·
salários e dá outras providências. · ·
(Projeto que se transformou na: Lei n9 87,
de 29 de dezembro de 1989}.
N• 25/90-DF (n'166/89, na origem), de 29
de dezembro passado, relativa ao Projeto de
Lei do DFn~ 84, de 1989, que cria as Carreiras
Administração Pública e Atividades Culturais na Tabela de Pessoal da Fundação Cultural do Distrito Federal, seus empregos, fixa
os valores de seus salários e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n~ 86,
de 29 de dezembro de 1989).
N• 26/90-DF (n•169/89, na origem), de 29
de dezembro passado, relativa ao Projeto de
Lei do DF n9 57, de 1989, qué estima a receita
e fixa a despesa do Distrito Federal para o
exercício financeiro de 1990.
(Projeto que se transformoU na L.e:i n~' 89,
de 29 de dezembro de 1989).
MENSAGENS
Do Governador do Distrito Federal, submetendo à deliberação do Senado Federal projetos de lei:

Brasilia, 9 ~de j~~_eirÕ de l990
Excelentíssimo Sen-ho! Presidente do Senado Federal,
· --Tendo a honra de subemeter à coru.ideraçáo de Vossa Excelência o incluso Projeto
de Lei, que dispõe sobre a desafetação do
bem de uso_comum do povo ·situado na Quadra·2, db Setoi' de Club'eS ESPorÚvos SulRA-1, localizado_ dentro do espaço territorial
do Distrito Federal. ·
Tãl deSafeiação tem por· finalidade pro pidar à AsSdciação Atlética· BancO do Brasil
a regularização da área de sua sede, já edificada. Tratá-s-e~ pois, ·de-um fatO cOnsumado
a eXigir da atual Administraçáo uma solução
consentênea com a magnitude do problema
'que ora se lhe depara.
.
Frise-se, ·por oportuno, que a Associação
Atlética Banco· do Brasil cOmpromete-se a
promoVet a corteçãd do traçado viário rela·
tivo -à área identificada.
A amplüiÇão pro_p_ícíada pda mencionada
área já foi examinãda por parte do Consrlho
de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente, cuja aprdv8.çã0- foí ob]6to da- DeciSão n•
79/88, já honiologada pelo DecretO n• 11.225,
,-ae 29 de agosto de 1988.
Todavia, como a construção se deu em área
de uso comum do povo, necessário se tóma
SUá dêsafétaçãO, através de lei.
_
Essa providÇ:ncia legislativa é devida em
obediência à _legislação pertinente (artigo~ 66,
67, do C~d~go Civil; 3•_d,o Decreitb-Lei n•
51{/37 e 17, 22,23 e 28, da Lei n• 6.766179),
-necessá_ria: à regularização da área ampliada
do Edifícío-Se4e da Associação Atlética Ban_çg d_o Brasil.
Face is razões expostas; en·careço a aprovação dO presente_ ~roj~to de_ Lei.
Va[ho-me d~ ensc~jo para renovar a Vossa
Excelência protesto -~o meu mais elevado respeito. - Joaquiiii Domingos Roriz, Governador do DistritO FederaL
PROleTO DE LEI Dei DF
-·~ ~- N•. 2, De 1990

Desafeta área pública
O Senado. Fed_eral decreta:
Art. 19 A área pública contígua aos lotes
16/17 da. Qua_dra 2, Setor de "Clubes Esportivos Sul, RA-1, a que se refere memo~ial
Descritivo .constante do Processo· n~
10~3'50[61", fiCa desafetada, passando a integrar o património disponível do Distrito FederaL
Art. 2" b o Distrito Federal autorizado
a promover a alienação direta da área desafetada nos termos desta lei â Associação "Atlética Banco do Brasil, a preço de mercado.
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em
contrário.

(A Comissão do Distrito Federal.)
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MENSAGEM N• 28, DE 1990-DF
(N9 2/90, na origem)

Brasília, 24 de janeiro de 1990
Excelentíssimo SenhOr PrCsidente do Senado Federal:
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Casa projeto de lei anexo, que
desafeta área pública.
A desafetação proposta visa alterar a destinaçáo de área pública adjacente aos lotes n°1
10 e 12 da Praça 2, Setor Central Gama, incluindo parte da Via SC 56, que passadá. de
bem de uso comum do povo a bem de uso
especial.
A providência se faz necessária para viabilizar a construção da Escola Normal do Gama, cujo projeto inclui o aproveitamento da
referida ~rea., que, juntamente com os lotes
lCf e 12, através de remembramento, daria
origem a uma nova unidade imobiliária.
Os órgãos técnicos do Governo manifestaram acordo com a alteração pretendida,
ponderado que a supres-são do trecho da via
pública rião acarretará prejuízo ao sistema
viário nem a unificã:ção -das áreas qualquer
outro inconveniente.
Pelas razões expostas, que evidenciam o
interesse público de que se reveste a matéria,
encareço a aprovação do presente projeto de
lei.
Ao ensejo apresento a Vossa Excelência
protesto de alto apreço -Joaquim Domingos
Roriz, Governador do Distrito FedeaL
PROJETO DE LEI DO DF
N" 3, DE 1990
Desafeta áreas públicas.
O Senado Federal redecreta:
ArL 1" São desafetadas, passando â categoria de bem de uso especial, a área pública
adjacente aos lotes n"' 10 e 12, Praça 2, Setor
Central, Gama e a parte da via SC 56 compreendida entre os dois lotes, conforme planta _e memorial descritivo constantes do ri-ocesso n• 030.000.302188. _
Art. 2" As áreas desafetadas nos termos
desta lei serão incorporadas aos lotes me.o.cionados no art. 10, para viabilizar a construçáo
da Escola Normal do Gama.
Art. 3~ Esta leí entra em vigor na data
de sua publicação;
Art. 4° Revogam-se as disposições em
contrário.

(.À Comissão do Distrito Federal.)
MENSAGEM N• 29, DE 1990-DF
(n• 003/90-GAG, na origem)
Brasfiia, 15 de fevereiro de 1990
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex~
celência, para os fins pertinentes, o anexo
Projeto de lei que dispõe sobre a transformação da Escola Classe Granja das Oliveiras
em Centro de Ensino de 1~ grau Granja das
Oliveíras, da Fundação Educacional do Distrito FederaL Cria e transforma os empregos
em comissão que especifica, da Ta?ela de
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Empregos em comissão da mericionada Enti-

dade e dá outras providências.
A medida se faz mister por já se encontrarem funcionando desde 1987, as 7' ~. :~•
séries do 1~ grau, o que exige, conforme o
sistema de ensino público do Distrito Federal, a transformação da referida Escola, para
que possa atender ãs peculiaridades didáticas
daquelas séries.
Assim, o estabelecimento em apreço já dispõe de toda estrutura física e de recursos humanos necessários as atividades ali desenvolvidas não repres_entando, a formalização ora
proposta, outros ónus para o Distrito Federal

além da criação de 1 (um) emprego em comissão de encarregado, símbolo EC-18 e a trans-

formação de 1 (um) emprego em comissao
de Diretor, símbolo EC-14 e) (um) de Secretário, símbolo EC-21, para 1 (um) de Dirctor,
sfmbolo EC-10 e I (um) de Secretário, sfmbolo EC-18, respectivamente. Com relação aos
professores e pessoal de apoio administrativo
não haverá Qespesas adicionais, uma vez que
o corpo docente que hoje atende aos alunos
permanecerá quantitativamente igual.
Na oportunidade, apresento a Vossa Excf~
lência protestos de alta estima e consideração. - Joaquim Domingos Roriz, Governador do Distrito Federal.
PROJETO DE LEI DO DF
N• 4, DE 1990
Transforma a Escola Classe Granja
das Oliveiras em Centro de Ensino de
1P grau Grlinja das Oliveiras, da Fundação Educacional do Ditrito Federal, e dá
outras providências.
O Senado Federal decreta,:'
Art. 1~' Ê transformada a-- Escola Classl!
Granja das Oliveiras em Ce_ntrQ de _Ensino
de }9 grau Granja das Oliveiras, da Fundação
Educacional do Distrito FederaL
Art. 2?_ .É criado, na Tabela de Empregosem CorriisSã-o da Fundação Educacional do
Distrito Federal, 1 (um) emprego em comissão de Encarregado, símbolo EC-18.
Art. 3~ Os empregos em comissão de l
(um) diretor;-símbolo EC-14 e de 1 (um)
Secretário, símbolo EC-21, da Tabela de Empregos em Comissão da Fundação Educacional do Distrito Federal, são transformados,
respectivamente para 1 (um) Diretor, símbolo EC-10 e 1 (um) Secretário~ símbolo EC-18.
Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação,
Art. s~- Revogam-se as disposições em
contrário.
(À Comissão do Distrito Federal.)

MENSAGEM N• 30, DE 1990-DF
(n~ 004190-GAG, Uá -Origem)
. Brasília, 15 de fevereiro de 199{1
Excelentíssimo Senhor Presidente do Se·
nado Federal:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex~
celência, para os fins pertinentes. o aneXo
Projeto de Lei que dispõe sobre a criação
das seguintes escolas: Esc;olas 6 de Brazlân-

Fevereiro de 1990

dia, Escola Classe 9 de_ PJanaltina, Escola
Na oportunidade, apresento a Vossa ExceClasse Viia Areal, Escola Classe 17 deTagua·
lência protestos ae arta estima e consideratinga e Centro de EnsinO de 1~Grau Agrollr·
ção. - Joaquim Domingos Roriz, Governabano lpê --Riacho Fundo, da Fundação
dor do Distrito Federal.
Aducacional do DiStrito Féderal. Cria em·
PROJETO DE LEI DO DF
pregos em comissão na Tabela de Emprego
N• 5, DE 1990
em Comissão da mencionada Entidade e dá
outras providências.
Cria as Escolas Classes e o Centro de
A medida se faz necessária por já se encon·
Ens_ino que menciona na Fundação Edutrarem, esses estabelecimentos de ensino, em
cacional do _Distrito Federal, e dá outras
pleno funcionamento, devidamente equipa·
providências.
dos, com o quadro de professores e pessoal
O Senado Federal decreta:
administrativo necessários ao desenvolvi·
menta das atividades pedàgó&!:as, aguardan·
Art. 1~ Ficam criadas, na Fundação Edudo, apenas, as medidas complementares que
cacional do Distrito Federal, as seguintes esproporcionem· o respaldo legal, pah: valiar
colas:
os atas administrativos praticados por setis
I - Escola Oass_e 6_de Brazlândia;
dirigentes.
-II- Escola Classe: 17 de Taguatinga;
Assim, os estabelecimentos, em apreço, já
III- Escola Classe 9 de Planaltina;
dispõem de toda estrutura física e de recursos
IV -Escola Classe 53 de Ceilândia;
humanos necessários às atividades ali desen·
V -Escola Classe Vendínha;
volvidas, não representando, aformalização
VI- Escola Classe Vila Areal; e
ora proposta, outro ânus para o Distrito FeVII- Centro de Ensino de 1~ Grau
d~ral_além da criação de 1 (um) ~mprego
Agrourbano I pê- Riacho Fundo.
em Comissã.o_de Diretor, Símbolo EC-10, 6
Art. 29 Ficam criados,_na Tabela de Em(seis) de Diretcir, Sím_bolo EC.14, 1 (um) de
Secretário, Símbolo_ EC-18, 6 .(~eis) de Secre· - prego em Comissão da Fundação Ed~cacio
ilal do Distritc:i" Federal, os seguintes empre~
tário, Sfm.bolo EC-21 e 1 (um,) de Encarreggos em comissão:
do, Sfmbolo EC-18.

Denomtnaç11o

Oiretor

Di reter

Slmbolo

.

Secretário
Secretário
Encarreg.ado

EC-10
EC-14
EC-18

EC-21

EC-18

Art. 3~ _Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
·
- Art. 4~ Revogam-se as disposições em
contrário.
(À Comissão do Distrito Federal.)

OFÍCIOS
Do Sr. 19 Secretário da Câmara dos Deputa·
dos, encaminhando à revisão do Senado autó·
grafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
·- N• 1 DE 1990
(N' 2.278/89-; ~a Casa de origem)
(De inicitívà do Senhor Presidente da Repú~
blica)
Cria a Delegacia do Ministério da Edu·
cação - MEC, nó Estado do Tocantins
e dá outras providências. · · ·
O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 Fica Criada a Delegacia do Minis·

Quant ltat ivo
01

06

of
06
Q1

1 Chefe do Serviço de Programação e
Apoio Técnico ...... : .... : ... DAI 1!1.3 (NS)
1 Chefe do _Serviço de Atividades Auxiliares .............. ,., .............. DAII)\.3 (NS)
Art. 3~ -As despesas decorrentes desta lei
correrão por conta das dotações próprias do
Ministério da Educação-.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em
contrário.

MENSAGEM N' 198, DE 1989
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acampa·
nhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado da Educação, o anexo
projeto de lei que "cria a Delegacia do MEC
no Estado do Tocantins e dá outras providências".
Brasília, 12 de maio de 1989.- José Sarney .
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 066, DE
26DE ABRIL DE 1989, DO SENHOR
MINISTRODEESTADODAEDUCAÇÃQ.

tério da Educação em Tocantins- DemecTO, conf"Sede na Capital do Estado~
Art. 29 Fica apFovado o seguinte quadro
de funções de confiança para a Demec-TO:
I Delegado ................ ,,.LD DAS 101.2
3 Secretários Administrativos ..... , ......... , .
Excelentíssimo SeiJ.hor Presidente da Re.....................~········-·---DAI 1!1.1 (NM)
2AsSistente5 :.............. DAI!12.3 (NS) · pública,
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A Constituição da República Federativa
do Brasil, art. 13 das Disposições Transitórias,- criou o Estado dO Tocantins, desmembrado do Estado de Goiás, iristalãitdo..:se a
nova unidade federativa no dia 1 de janeiro
corrente.
O Ministéiio da Educação possui Delegacias em todas as unidades da Federação, as
quais se destinam a acompanhar, supervisonar, avaliar e executar as ativldãdes desta
Secretaria de Estado na sua área:Cte-jhfisdição
e promover sua articulação com setores_educacionais e desportivos locais. É primordial,
portanto, a criação e íntãlação de-Umã. Delegada do MEC no novo Estado, medida que
ora proponho a Vossa Excelência.
A implantação da Delegacia implicará providências relacionadas com as mínimas funções públicas essenciais- aO- funcionamento,
matéria da competência do Congresso N acional, nos termos do Art. 48, itens X e XI
da ConstituíçâO:
·
Diante disso, tenho a honra de submeter
a Vossa Excelência, a firri de que seja envi8.do
ao Congresso Nacional, caso venha a merecer
a su~ acolhida, o anexo Projeto de Lei, que
tem por finalidade viabilizar a criação da referida Delegacia do MEC, com a aprovação
dos cargos necessários, numa estrutura mínima, considerando estar o Estado do Tocantins em sua fase de implantação.
Api-esento a Vo-ssa Excelência expreS-sões .
do mais profundo respeito. -Carlos Sant'a-nna, Ministro da Educação.
(À Comissão de Educação.)
G

PROJETO DE LEI DA ,CÂMARA
N9 2, DE 1990
(N~ 1.944/89, na Casa de origem)
Dá nova redação ao art. 10 da Lei n~
7.738, de9demarço de 1989, que "baixa
normas complementares para a execução
da Lei n~7.730, de 31 de janeiro de 1989,
e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ O art. 10 da Lei n9 7.738, de 9
de março de 1989, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 10. Os saldos das contas do
Fundo de Participaçâo PIS/PASEP, os
saldos dos empréstimos fin-anciados por
esses recursos e as cotas e obrigações
emitidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento -r- FND serão reajustados,
na épocas estabelecidas na legislação
pertinente:
I - pela--OTN, calculada com base no
valor de NCz$ 6,17, até dezembro de
1988, inclusive;
II -pelo INPC, considerada a varia~
çãoocorrida a partir de janeiro de 1989."
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 39 Revogam~se as _disposições em
contrário.
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-da Assembléia Legislativa do Estado do
Paraná - PR, solicitando a regulamentação
LEI N-7.738
da legislação ordinária, para pagamento de
DE 9 DE MARÇO DE 1989
seis por cento, a título de "ráyalties" sobre
a produção de energia hidrelétrica dos EstaBftiia normas complementares para
dos e Municípios;
execução da Lei n9 7. 730, de 31 de janeiro
-do Grão Mestre da Grande Loja Massóde 1989, e dá outras providências.
nica do Paraná- PR, favorável à aprovação
Faço saber que o Presidente da República
do projeto referente ã locação de recursos
adotou a Medida Provisória n~ 38, de 1989,
para conclusão da ponta Guaíra - Mundo
que o CongresSo Nacional aprovou, e eu,
Novo;
Nelson CarneirO, Presidente do Senado Fe-do Presidente da Comissão Inteiinsti·
deral, para os efeitos do disposto no parátucional do Paraná- PR, favorável à aprovagrafo único do art. 62 da Constituição Fede- -ção do ProjetO de lei referente à Lei Orgânica
ral, promulgo -a seguirite lei:
da Saúde;
-da Assembléia Legislativa do Estado de
Art. 10. Os saldos das coiltas do Fundo
Pernambuco- PE, favorável ao Projeto de
de Participação PIS-Pasepe as quotas e obriLeí n• 5,394, de 1985;
·gações emitidas pelo Fundo Nacional de De- do Presidente da Associação de Pais e
senvolvimento - FND, serão reajustadas,
Amigos dos ExcepciOnais (APAE) Recife-_
nas épocas _estabelecidas na legislação pertiPE, reivindicando liberação do crédito adinente:
cional pertencente à,Legião Brasileira de As- 1..:....:.. pela OTN. calculada com base no valor
sistência, a fim de saldar as dívidas das entidade NCz$ 6,17, até janeiro de 1989, inclusive;
des m_ant~4oras aos programas destinados à
] I - pelo IPC, consíOerada a variação
reabilitação dos excepcionaiS no correilte
ocorrida a partir de fevereiro d_e 1989.
ano;
......: da PrefeitUra Municip-al de Ribeiro
Gonçalves- PI, comunicando o falecimento
do Vice-Prefeito daquele Município;
-do Presidente da Câmara Municipal de
(À Comisilí.o de Assuntos EconómiAlegrete - RS, solicitando urgência na elaco_$.)
boração das .Leis Complementares à Constituição;
-da Câmara Municipal de Erechim LISTA N•I, DE 1990
RS, encaminhando Requerimento de protes(em 16 de feverefro de 1990)
to pela maneira como vem ·sendo conduzida
Correspondências recebidas e respondidas
a Política Agrícola Nacional, principalmente
no que diz respeito à cotação da soja;
pelo Presidente do Senado Federal:
Diversos:
-da Câmara Municipal de Frederico
- da Câinara Municipal de Miranda -Westphalen - RS, solicitando medidas ur·
MS, encamínhando moção de congratulações- gentes no sentido de equacionar, aos sojicul·
aos senhores congressistas pela rejeição do
tores, condiçOes de comercializar o preço do
veto do Presidente da República, ao Projeto
produto, q~e se encontra defasado;
-da Câmara Municipal de Não Me Toque
de lei que estabelece critérios de garantia e
- RS, solicitando imediata elaboração das
integridade do poder de compra da classe
trabalhadora:
Leis Complementares à Constituição;
-da Câmara Municipal de Belo Horizon-da Câmara Municipal de Porto Alegre
te- MG, parabenizando o Congresso Nacio--RS, sugerindo proposta de emenda à
nal, pela rejeição dos vetos do Excelentíssimo
Constituição, que autorize, nas eleições muSenhpr Presidente da República, aprimoran- -nicipaiS, o votO .de italianos não naturalizado a independência e a valorização do Poder dos, residentes há mais de dez anos no Brasil;
-da Câmara Municipal de São Lourenço
Legislativo -em nosso País;
-da Cámara Municipal de Altamira do Sul- RS, encaminhando telex do VereaPA, solicitando aos Constituintes que tomem
dor Ataliba Meneses Garcia, sugerindo criaconhecimento da preocupante situação e dos ção de Lei Federal para que, através de plecruciantes problemas que o ''Avanço Social"
biscito, o povo possa opinar pela pena de
veio trazer em prejuízo de nosso povo;
morte em determinados crimes;
-da Câmara Municipal de Florianópolis
-da Câmara Municipal de Barcarena P A, comunicando o falecimento do Vereador - SC, encaminhando moção de reconhe·
cimento a, esta Casa, pela rejeição da Medida
Antonio Clarindo Magno Júnior e pãrticipando a posse de seu suplente;
Provisória n9 63, de 1989;
-da Câmara Municipal de Belém- PA,
-da Câmara de Vereadores de J oinville
solicitando às Lideranças Partidárias esforços --SC, soliCitandO que seja profrogado o prazo da ComissãO Mista de Análise do Endivipara garantir o funcionamento da Santa Casa
de Misericórdia, com a finalidade de minorar
damento Externo, de forma a garantir o cumos problemas na área de Educação e Saúde primento dos objetivos de sua criação, condaquele Estado;
forme o art. 26 do Ato das DisposiçõeS Constitucionais Transitórias;
- çio Conselho Regional de Contabilidade
do Pará,.:.... PA, favorável ao Projeto de Lei
-da Câmara Municipal de Bento de
Abreu - SP, encaminhando manifestações
-do Senado n9169, de 1989;
LEGISLAÇAO CITADA
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no sentido de que seja revogada à Medida
Provisória n~ 46, de 1989;
-da Câmara_ Municipal de Campinas SP, solicitando às Lideranças Partidárias medidas urgentes no sentido de serem editadas
normas legais visando a contagem do tempo
de serviço dedicado_ pelos menores às atividades de guardinha ou patrulheiros mirins,
para fins de aposentadoria;
-da Câmara Municipal de Mogi-Mirim
- SP, sugerindo alteração da Lei Orgânica
Municipal, na atual Constituição, bem como
um maior prazo para sua elaboração;

-da Câmara Municipal de Olímpia- SP,
encaminhando moção de protesto a esta Casa, por não ter ainda aprovado as leis Complementares à Constituição, necessárias à
plena execução da nova ordem _constit~cio
nal·
_:_da Câmara Municipal de Presidente
Prudente- SP, solicitando que os benefícios
concedidos aos taxistas, se entendam também
para os vendedores autónomos;
-da Câmara Municipal de Santa Bárbara
D'Oeste- SP, solicitando a regulamentação
de diversas Leis Complementares à Constituição; e manifestação contrária à Medida
Provisória que estabelece o Piso Nacional de
Salário;
-da Cãmara Municipal de Santo André
- SP, manifestando apoio aos congressistas,
pela rejeição do veto oposto pelo Presidente
da República ã Lei que estabelece uma nova
política salarial para o País;
-da Câmara Municipal de São José dos
Campos- SP, pela rejeição da proposta que
cria alíquota de 3% sobre os ganhos do trabalho pessoal de profissionais Hberais; encaminhando requerimento de protesto às demis·
sões que vêm ocorrendo no Parque Bélico
Local; bem como solicitando empenho das
autoridades no sentido de colocar em discussão a reconversão da linha de produção dessas indústrias; e encaminhando Requerimento ãs Lideranças Partidárias contra ã aprovação de Projeto de Lei do Senado nô 169, de
I989;
'
-da Câmara Municipal de São Paulo ~
SP:
a) encaminhando cópia do Requerimento
da Câmara Municipal de São Caetano do Sul,
solicitando às autoridades competentes alteraçõ_es do novo Código Penal, de forma a
satisfazer a população brasileira;
b) contrário à pena de prisão perpétua imposta a brasileira Lamia Maruf Hassam;
c) encaminhando moção de apelo às autoridades no sentido de ser mantido o princípio
da vinculação do salário mínimo ao cálculo
dos benefícios da aposentadoria;
d) encaminhando moção de protesto ao
governo da República Popular da China pela
repressão militar e morte de milhares de cidadãos chineses em manifestação pacífica a favor da liberdade e da democracia;
e) solicitando a criação de um Tribunal Internacional dos Direitos Humanos, junto à
Organização das Nações Unidas;
f) parabenizando o Departamento Intersindical de Estatfstica e Estudos Sócio-Eco-

nõmico (D_I_EESE), por sua manifestação
contra as ameaças e o terrorismo que envolveu o Pafs;
-da Federação do Comércio do Estado
de São Paulo - SP, contrária à aprovação
do Projeto de Lei do Senado nu 94, de 1989;
~da-Doutora Maria Luíza Telles MarcOio
Collin -SP, favorável à aprovação do Projeto de lei que estabelece orçamento para o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA);
-da Câmara- Munidpal de Tupã - SP,
manifestação contrária â Medida Provisória
n• 46, de I989.
OSR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
O Expediente lido vai à publicação.
Do Expediente lido, constam os Projetas
de Lei do DF-no' 1 a- 5, de 1990, que serão
despachados -à Comissão do Distrito Federal,
onde poderão receber emendas, após sua publicação e dis_tribuição em ay_!.l.lsos, pelo prazo
de cinco dias.
Constam ainda do Expedie-nte lido, as
Mensagens n...s 1 a 3, de 1990, do GOvernadOr
do Distrito Federal, referentes a vetos.
Nos termos _do art. _10, § 4~ da Resolução
· n" 157, de 1988, estas mensagens serão despachadas à comissão do Distrito Federal, que
terá o prazo de l5_dias para apresentar seu
relatório, decorrido esse prazo, o veto será
incluído em Ordem do Dia, para votação secreta.
-

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- Sobre a mesa, projetas que vão ser lidos
pelo Sr. lu Secretário.
São lidos os seguintes.
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• I, DE I990
Estabelece correçâo monetária para o
-jiagã.meiito de salários e dá outras provi·
dências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'! Os débitos de salçirios, vencimentos, soldos, proventos de aposentadoria e
quaisquer outras quantias devidas a qualquer
título, pelos empregadores aos seus empregados e pelo INPS aos seus segurados e pensionistas, serão pagos com atualização monetária considerando-se para tanto a variação
do BTNF (Bónus do Tesouro Nacional Fiscal), ocorrido entre o }? dia do período a
que se_refinm;~. e a data do efetiv<? pagamento.
Parágrafo único. Em se tratando_ de verba de caráter indenizatório, a atualização a
_que se refere est~ _artigo, será efetuada considerando-se a variação do BTNF ocorrida entre a data em que tornou exigível a obrigação
e a do efetivo pagamento.
Art. 2o Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A inflação, como é do conhecimento geral,
constitui um mal para toda a sociedade. Essa
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afirmativa, entretanto;ainda não chega arefletir toda a verdade.
É que os níveis mais elevados dos índicés
inflacionários, embora atingindo a toda COmunidade, tem os seus efeitos mais reduzidos
podendo eles desaparecer ou propiciando até
beneffcios às camadas mais abonadas.
A grande vftima da inflação é- o assalãriadõ,
ou seja, aquele que não possui outra fonte
de renda· que nãO aquela proveniente do salario, d-()s proventos ou soldos.
Dtiririfte o· perfodo aquisitivo de. sua remUneração ~ pteços das mercadorias costu~aQl
se_elevar muito acirria dos reajustes-eventualmente concedidos.
Aqueles que possuem recursos excedentes
defendem-se atravÇ_s de aplicações e investimentos no sistema que, na atualidade, já_proporéiona juros que ultrapassam os 100%
(cem por cento) ao mês.
Os salários, os proventos e os benefíciOs
da PI-evidência Social, todavia, qUando chegam às mãos do trabalhador já se acham tão
defasados, que a cada dia que passa se avolUma a perda do seu poder aquisitivo.
A proposição que ora oferecemos à consideração desta Câmara Alta visa a corrigj.r
os danosos efeitos da iiiflação sobre-a r~!n.U
neração do trabalho, apli~ando sobre o valor
originário os índices oficiais de correção:
Não é justp que num processo inflacionchio
que já atinge a casa dos-70%, a classe_ ~ra~
lhadora venha a suportar tão duro golpe em
sua já desatualizada renda f~milhu:_. .. ,
Sala das Sessões, 1(5 de fevereiro d~ 1~90- Senador Fernando Henrique Ciudo.so.. :

(À Comisstio de Assuntos Sociais; decisão terminativa_.}
PROJETO DÉ LEI.DO SENADO
N•Z, DE I990
Regulamenta a função social da propriedade rural e a execução da reforma
agrária.
O -congresso Nacional decreta:
Art. 1~ As disposições desta lei garantem
a propriedade rural que cumpre sua função
social e discíplinam a execução da reforma
agrária.
Art. 29 A reforma agrária objetiva p-romover a distribuição da terra, mediante modificação no regime de sua posse e uso, adequando-a ãs exigências de desenvolviinento
do País, através da eliminação do l~tifúndio
improdutivo, de modo a permitir o incremento da produção e da produtividade, e atendendo os princípios da justiça social e a exterisão do direito de cidadania aQ trabalhadOr
rural.
Parágrafo único. ConStifuem -objetivos
específicos da reforma agrária:
a) contribuir para o auniento da oferta de
alimentos e de metérias-primas visando ao
atendimento prioritário dõ mercadci interno;
. b) possibilitar a criação de novas oportu,.
nidades de trabalho no setor rural, de forma
a ampliar o mercado interno e eliminar a subutilização de força de trabalho;
-
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·c) promover_a_diminuição do êxodo rural,
procurando atenuar a pressão populacional
sobre as· áreas urbanas e os problemas dela
decorrentes;
d), 'contribuir para aumentar os benefícios
sociais prOporcionados pelas inversões públicas direta ou indiretamente relacionadas com
o desenvolvimento do setor rural;
e) promover a paz social no meio rural,
me_diante a erradicação dos foco.s de tensão.
Art. 3~ A função social é c1;1mprida quan4o a propriedade rural atende, simultanearueme~ segundo graus _e critérios es.tabelecid~ _pest~ lei, aos seguintes requisitos:~
I - aproveitamento racional e adequãdo;
·II~ utilização adequada dos rec_ursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;
III -observância das disposições que r~
gulam as relaçõ~s de trabalho;
IV -exploração que favoreça o bem-estar
dos proprietários e dos trabalhadores~
'§-19 Considera-se Tacional e adequado o
apr'oveitamento d_o imóvel rural cujo uso da.
t~rra corresponda ao seu potencial agroecoilômico admitindo-se a existênCia de, no máximo~· um quinto de área aproveitável não
explorada. A exploraÇão desenvolvida no
úp.óvel deve alcançar nível técnico que carac~rize a utilização intensiva dos fatores de
pi:odução, com rendimento das culturas, da
J)Ccu'áiiã, da extração vegetal e da exploração
flotéstal, segundo parâmetros e índices a ser~m fixados em regulamento pelo Poder Exe.'cutivd.§ zf'·
preservàçáo do meió iitil.biente
atenderá aos preceitos e~t~belecidos_ pela legislação especial, utilizando-se de técnicas
qUe contribuam para resguardá-lo e obedecendo as prátícas conservacioniStas -do solo
e dós demais recUrso~ natur_ais.
§ 3? -As dispbsiçóes que tegulam as relaçÕes_--de trabalho, incluem o respeito à legisla·Çãofrabalhista e ~quela que regula o uso tempOrário da terra, sendo a infringência constatada em vistoriã pelo órgão Público expropriante.
·
· § 4~ A exploração qúe favorece o bemes~ _dos proprietários e dos trabalhadores
d_eve prover as necessidades básicas dos que
trabalham a tetra, respeitar· a segurança e
a' digriidi:t.di .do _traOalho ·e eliminar conflitos
ou teilsó~s sociais.
Art. 4<? A não observância do disposto
no ,artigo .anterior" sujeit11 o im-óVel rural .à
desapropriação por interesse social para fins _
de ,refou.;na agrária, nos termos desta lei.
Art. S' Para os fins desta lei, considerase inl.óvel rural o prédio rústico de área_ contínua que, qualquer que seja a sua localização,
se de-stiiJ.e ou possa se destinar à exploração
agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal pu agroindustrial.
-.. Art. 6~ . Pata finS do art. 185 da Constit:)líção, t.essalvado o caso previsto no inciso
VU do art. 79, qualifica--se de média apropriedade ruial que, não sendo pequena, não ui--·. :trapa~se 3 (três). módulos rurais.

<A

§ lo Considera-se pequena a propriedade rural que não ultrapasse 1 (um) módulo
rural.
§ 2Y Considera-se minifúndio o imóvel
rural qualificado como pequena propriedade
cuja área seja inferior a 1 (um) módulo rural.
§ 3~ considera-se grande a propriedade
que ultrapasse 3 (três) módulo ruais.
§ 4o Considera-se propriedade rural produtiva o imóvel rural racional e adequadamente ~roveitado, respeitado o disposto no
art. 3~ desta lei, e que atenda, simultaneamente, às seguinte condições:
a) giau de utilização-da terra igual ou superior a 80% (oitenta por cento) medido pela
relação entre a área efetivamente utilizada
pelo proprietário e a área aproveitável do
im:óvel;
b) grau de eficiência na exploração de
100% (cem por cento), medido pela relação
entre o rendimento obtido por hectare para
cada produto explorado e os correspondentes
índices regionaiS fixadoS pe'lo Poder Executivo.
- '§ s~ Da grande propriedade rural que ultrapasse a 30 módulos rurais, será exigido
rendimento, por hectare, superior em 50%
(cinqenta por cento) ao índice médio regional
estabelecido pelo Poder Público.
§ 6° COnsidera~se latifúndio o irilóvel rural que, qualificado como grande propriedade, não atende ao disposto nos §§ 4o e 59
deste artigo.
Ari. 7'~' Constitui caso de interesSe social,
para fins deSta lei:
I - o cumprim,ento da função social da
propriedade;
II - a justa e adequada distribuição da
propriedade _da terra;
II! - a recuperação social e económica
das regiões;
IV - o estímulo às pesquisas pioneiras,
experimentação, demonstração e assistência
técnica;
V - promoção de obras de renovação,
melhoria e valorização dos recursos naturais;
VI -criação de obras de proteção à fauna,
à flora, ou a outros recursos naturais, a fim
de preservá~los de atividades predatórias;
VII - a prevenção ou eliminação de ten~
são, resultante da iminência-Ou da existência
de conflitos sociais no campo.
-Parágrafo único. O interesse social será
declarado em decreto do Presidente da República, cuja eficária cessará no fim de 3 (três)
anos se antes não for proposta a ação de desapropriação ou efetivada medida por acordo
extra-judicial.
Art. s~ Compete exclusivamente â
União desapropriar imóvel rural para fins de
reforma agrária.
Art. 99 A União pode desapropriar por
interesse social imóvel rural pertencente a
Estados, a Territórios, ao Distrito Federal,
a Municípios, a autarquias ou a fundações
federais, estaduais ou municipais.
-rut. 10. Realizada a desapropriação, o
órgão competente, logo após ao registro do
ato de transcrição- no Registro de Imóveis,
destinará para assentamento a r-espectiva
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área aos beneficiáriOs da reforma agrária, admitindo-se as formas individual, condominal,
cooperativa, associativa ou mista.
§ lo Consideram-se beneficiários da reforma agrária, os proprietários de minifúndios, os parceiros, subparceiros, arrendatários, subarrendatários, posseiros, assalariados permanentes ou temporários, agregados
e demais categoria-; de trabalhadores rurais.
§ 2~ Em caso de acordo entr:e as partes
ou quando o órgão expropriante considerar
conveniente ao interesse social, poderá ser
intentada a desapropriação parcial do imóvel.
§ 39 A distribuição da terra poderá fazerse a título de domínio ou de concessão de
uso.
§ 49 No primeiro caso do parágrafo anterior, o beneficiário tornar-se-á proprietáií6
pleno da área em que fora assentado.
§ s~ No segundo, passará a ser titular do
direito real de uso sobre o imóvel rural de
propriedade da União, sujeitando-se a_os preceitos aplicá veLe; a tal categoria jurídica.
§ 69 Os títulos concedidos aos beneficiários da reforma agrária serão inegociáveis pelo prazo de 10 (dez) anos.
Art. 11. A obtenção de imóvel rural, por
interesse social, para fins de reforma agrária,
dar~se-á sob forma de desapropriação e, na
impossibilidade desta, por compra e venda.
§ 1v Tratando-se de desapropriação, judicial ou administrativa, ou compra e venda,
a indenização da terra efetivar-se-á em títulOs
da dívida agrária, nos termos previstos no
art. 184, da Constittiíçâo .
§ zo A obtenção d_e que trata este artigo
será precedida de vistoria e avaliação.
§ 39 Na vistoria do imóvel serão apurados:
a) os pressupostos constitucio'n3.is e legais
que justifiquem ã desapropriação por interesse soCial;
b) as características agronómicas, climáticas, hídricas, topográficas e viárias;
c) a presença de ocupantes, a qualquer título, e a existência de conflitos ou tensão
sociaL
§ 49 Na avaliação do imóvel, para fins
de pagamento da justa indenização ou·do justo preço, serão levados em conta os seguintes
parâmetros_:
a) os gastos comprovados feitos pelo proprietário na edificação das benfeitorias úteis
e necessárias às atividades produtivas desenvolvidas no imóvel, descontada a depreciação
pelo uso ou estad_o de conservação atual;
b) a localização do imóvel;
c) a capacidade de uso da terra;
d) a dimensão do imóvel;
e) a presença de poSseiros e a existência
de conflitos ou tensão- sod3.l; -- · -f) os dados sobre preços de terras levantadas por instituiÇôes oficiais
obtidos perante o registro de imóveis, relãtívamente a
transações iinobiliárias ocorridas nos últimOs
dois anos anteriores à avaliação;
g) o grau de utilização da terra do imóvel.
Art. 12. As organizações sindicais,· de
qualquer grau, na defesa dos 'direitos e interesses, cOietivos o_u· inclividu<!is1 da respectiVa
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categoria, podem propor a instauração de
processo administrativo ou judicial que vise
a obtenção de imóvel rural previsto no artigo
anterior.
Art. 13. Os títulos da dívida agrária serão emitidos com prazo mínimo de 10 (dez)
anos e corrigidos monetariamente por índices
oficiais divulgados pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Os títulos da dívida
agrária poderão ser utilizados para o pagamento de até 50% (cinqenta por cento) do
imposto sobre a propriedade territorial rural.
Art. 14. Os bens expropriados, uma vez

transcritos em nome do expropriante, não
poderão ser objeto de reivindicação- ainda
que fundada na nulidade da desapropriação.
Parágrafo úilico. Qualquer aç-ão, julgada
procedente, resolver-se-á em perdas e danos.
Art. 15. Serão compatibiliiadas as ações
de reforma agrária, de política agrícola, de
política fundiária e de preservação do meio
ambiente.
Parágrafo único.- Aos beneficiários dareforma agrária será garantido o acesso aos instrumentos de política· agrlcol:;i, necessários
para garantir condições adequadas à produção e à consolidação dos assentamentos.
Art. 16. São nulos de pleno direito
quaisquer atas, praticados pelos proprietários de imóveis rurais, que possam-desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dós preceitos
desta lei.
Art. 17. A presentelLei entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Seria quase desnecessário justificar a apresentação de um projeto de lei com o.objetivo
de regulamentar a função social da propriedade rural_ e a execução da l.'_eforma agrária.
. Sua importância e sua urgência são tão evidentes, sua necessidade tão premente, que
seria até uma forma de redundância explicitar
as razões _que justificam a normalização e a
concretização da reforma agrária, em nosso
País.
No entanto, por mais clara que seja a necessidade de uma equânime distribuição de
terras e de seu adequado uso, objetivando
reduzir o êxodo rural e todas as duas dramáticas conseqências, não são poucos aqueles
que, em nosso País, são reticentes ou francamente contrários à reforma agrária.
·
M~ o grande desafio que se apresenta,
hoje, em relação à reforma agrária, não é
declarar-se contra ou a favor dela, mas definir
de que refonna agrária se-trãta, evitando os
equívocos que têm obstruído sua realização.
Entendemos a reforma agrária, em sentido
amplo, com "o conjunto de ações, desencadeadas pelo poder público, para transformar
o regime de posse e uso do solo rural, assegurando diversas formas de acesso e exploração
da terra".
Mas não basta que se desapropriem terras
inexploradas, ou cuja exploração não seja. sinónimo de "produtiva", na forma defimda
em lei. Muitos outros instrumentos podem
ser u~ilizados pelo Goverrio, paralelamente

tais como: crédito f~ndiário pira a aquisição
de pequenas propriedades para exploração
familiar, ~mposto progressivo, concessão de
terras públicas disponíveis, aquisição ou permuta de terras, em casos excepcionais para
assentamentos, etc.
No entanto, não podemos nos ater a essas
ações. É preciso que tenhamos_ em mãos outros instrumentos indiretos, que reforcem e
ampliem o sentido mesmo da reforma agrária, entre eles, políticas de apoio e infra-estrutura rural, direcionamento do crédito rural, políticas fiscais adequadas.
A política agrícola deve ser a base de todas
essas iniciativas, que compõem um conjunto
coerente e integrado visando incrementar a
produção, com ganho:-. de produtividade, e
diversificar a oferta de gêneros agropecuários.
Precisamos implementar uma política agrícola que dê prioridade aos investimentos em
infra-estrutur_a especialmente armazenagem
e eletrifícação rural, dois elementos-chave na
melhoria da _produtividade e na proteção à
produção de-gfàos e sementes. Paralelamente, é preciso apoiar, sOb todas as ferroas, a
geraçáo_de tecnologia agropecuária.

grar esses imensos contingentes de trabalhadores rurais.
Na verdade, a concretização da reforma
agrária não é uma questão pura e simples
de distribuição de terras, mas acima de tudo
_y.ma decisão politica de justiça social, voltada
inteir(lmente para o homem. É esse sentido
humanitário que precisa ser evidenciado.
Não com uma conotação assistencialista ou
de benemerência, mas sob a forma mais autentica de exercício dos direitos individuais
e sociais do homem brasileiro.
Sala de Sessões, 16 _de f~vereiro de 1990.
-Senador Fernando Henrique Cardoso.
(À Comissão de Assuntos Económicos
-competência tenninatlva.)
'

PROJETO DE LEI DO SENADO
N~ 3, DE 1990
Restabelece a dedução do imposto de
renda para os programas de alfabetização.

O Congresso Nacional decr~ta: ·
Art. P Nos exercícios financeiros de
1991 a 1999, inclusive, as pessoas jurídicas
poderão deduzir, do imposto de renda devido, as quantias destinadas à aPlicação nos
programas de _alfabetiza.ç_ão aprovados pelas
instituições que se dedicam a tal fim, sob a
orientação e de acordo com o~ cri!érios ·ruados pelo Ministério da Educação.
·
Art. 29 As deduções do impoSto de renda
devido poderão ser efetivadas, sem prejufzo
dos incentivos fiscais em vigor, atraVés de
uma das seguintes alternativas:
I - Do:!dução das _quantias que tiveram
doado para fins de alfabetização no valor máximo de 2% .{dois· por cento) do imposto de
renda recolhido no próprio ano-base;
II . . . .,_ Indicação na declaração de rendimentos das importâncias que serão recolhidas para aplicação em projetas específicos de alfabetização até o limite de 2% {dois pár cento)
do in:lPosio de renda-deViao--:---- § lo As quantias deduzidas -na forma do
inciso II deverão ser recolhidas ao Banco do
Brasil nos mesmos dias dos vencimentos das
cotas do imposto de renda à ordem das instituições que se dedicam à alfa_betização.
§ 2~ O atraso no recolhimento das deduções de que trata este artigo ficará ·sujeito
às mesmas penalidades e correção mon_etária
devidas, em idêntica situi:tçãõ, ao imposto de
renda e constituirão receita da Fa:z;encla NaciQnal.
Art. 3? Revogam-se as disposições em
contrário.

Dois elementos essenciais, que permitirão
o êxito da política agrária nacional, são o
finanCiamento da produção e da comerciaUzação da safra. A garantia de preços mfnimos realistas e os empréstimos para comercialização adequada são, ainda, instrumentos
importantes de apoio à produção agrícola
brasileira.
Assim, a ·reforma agrária Dão deve ser apenas e tão-somente um programa de distribuição de terras. É preciso buscar, através
de investimentos públiCos, a racionalizaçã.o
da exploração do solo, o aumento da produtividade e-da PrOdução, e a ocupação da mãode-obra do campo.
Este último talve~seja o mais grave problema e _o d.e maior relevância na concepção
desse conjunto de ações, que permitam a fixação do homem do campo nas regiões voltadas
para a produção agrícola, no âmbito de uma
polftica agrícola que privilegie as pequenas
propriedades rurais.
Uma política ampla e permanente _de estímulo ao pequeno produtor rural é essencial,
sobretudo se associada ao estímulo à organização sob forma de cooperativas, visando
acelerar o processo de modernização tecnológica, entre _outr!)s aspectos posítivos da integração cooperativista.
A Europa é o melhor exemplo de que são
os pequenos e médios proprietários rurais a
Justificação
garantia de crescimento da produtividade e
da produção, evidenciada pelo excesso de
D~de 1970 o Brasil admite a -dedução de
produção agropecuáría em numerosos pafses
2% (dois por cento) d3-ãiTecad8.ção do Ii:nda Comunidade Econõmica Européia po"StO-de Renda -pessoa jurídica -para
CEE.
aplicação em ações educativas com o objetivo
Ao mesmo tempo, a ocupação da mão-de~
de propiciar a eliminação do analfi:tbetismo.
obra far-se-á paulatinamente, eliminando
Tal receíta permitiu que antigo MOBRAL
muitos problemas de ordem sócio-económica e, atualmente, a Fundação EDUCAR, juntae, especialmente o êxodo rural e oconseqente
mente com entidades governamentais e dã
inchamento dos grandes e médios aglome- . sociedade civil, contribuíssem para amenizar
rados urbanos, incapazes de assimilar e inte~
tão grave oroblema.
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~Pelo P.resen~e Projeto de Lei {Art. lo) preve-se _o mcenttvo não apenas para a EDUCAR mas para as «instituíções c:iue se dedicam a tal fim, sob a orientação e de acordo
com os critérios fixadOs peJO Ministério -dã
r:ducação." ~s~m, atraVêS_d_e norma espec~al, o MEC mdicará as entidades beneficiánas ou apenas a EDUCAR se assim o entender.
Em send? a educação um compromiSSo de
t~da a s~credade brasileira a dedução tem
Sido efetlvada por empresas comerciais indus~ais, agrícolas e de prestação de serviÇos.
Cnado pelo Decreto-Lei n? 1.124 de
8-9-1970, o incentivo foi pr08reSslvamente
prorrogado, até o advento da Lei no 7.450,
de 23-12-1985 (art. 58, inciso IV).
·
A recente Lei n"7 .98_8 de 28-12-1989 dispôs
sobre a redução de incentivos fiscais e outras
~rovidências mas Dão fez mençãO ao ince~
b.vo par~ educação que conseqentemente, caducou.
Tendo em vista que o referido incentivo
e_ra o ún_ic'o recurso aplicado_na educação báSica de JOVens e adultos, já se vê que o pre_
juízo foi de grandes proporções.
_A Constituição vigente determina que a
i~1 estabelecerá o plano nacional de educação
vtsando o desenvolvimento do ensino com
o fito de, entre outros, promover a erradicação do analfabetismo e a universalização
do <:tendimento escolar. (Art. 214).
~a o_ art. 60 do Ato das Disposições Transitónas prescreve que nos dez primeiros anos
d~ promulgação da Constituição o Poder Púbhco desenvolverá esforços, com a ·mobiHz~ção de todos os_ setores organizados da soctedade, para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental.
Interessante obs_e_rvar que enquanto o Art.
214 da Lei Maior fala _em "erradiCação" o
6~ d~.s J?isposi~õ~s Transitórias úsã. a expressao ehmmaçao que, pessoalmente considero mais pertinente.
Mas o fundamental é que a meta constitucional é acabar com o analfabetismo em dez
anos.
Importante lembrar que a Organizaçáo das
Nações Unidas e a UNESCO-elegeram o ano
de 1990 como o Ano Internacional da Alfabetização. Quarido estive à frente da Pasta da
Educação cheguei a constituir Comissão ESpecial com o obj7tivo de preparar o programa
do Ano InternaciOnal da Alfabetização. Hoje
de volta ao Senado Federal sinto que não
pode o Congresso Nacional ficar alheio ao
problema; deve, ao contrário colaborar para
extingui-lo.
'
Afinal, a cidadania se forja pela educaç<io
e a educação começa pela alfabetização.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1990.
-Senador Hugo Napoleão.
(À Comissão de Assuntos Econômicos
- decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 4, DE !990-COMPLEMENTAR
Dispõe sobre inelegibilidade e d,á ou·
tras providências.
O Congresso Nacional decreta:_

Art. lo São inelegíveis:
[-Para qualquer cargo eletivo:
a) Os in-alistáveis e os analfabetos·
b) ~Os que particiQ_em da organi~;ção _oi:J.
funci~:m~menta de qualquer agrupamento,
assoc1açao ou partido político cujo programa
ou açâo contrariem a soberania nacional e
o- regime def!Iocrático, base~do na plurali_c!?de_ d_e_ partidos e na garantia dos direitos
fundamentais do homem, conforme expresso
no art. 17 da Constituição Federal;
c) Os que, ostensiva ou veladamente, façam p~rte de partido político cujo registro
tenha s1do cassado por decisão judicial transitada em julgado;
d) Os que hajam atentado em detrimento
do regime democrático contra a soberania
nacional ou pluripartidarismo e os direítõs
fundamentais da pessoa humana;
- ~) Os me!Dbros do Poder Legislativo que
haJam perdidO os mandatos pelos motivos
referidos no art. 55_da Constituição;
f) Os que, por ato de subversão ou de im·
p-ro~id~de na administração pública, direta
ou mdrreta, ou na particular. tenham sido
condenados à destituição de cargos, função
ou e~ prego, e~ virtude de sentença judicial,
tran~1t~da e.m Julg,ªdo, ou mediante processo
admrmstratrvo em que se lhes haja assegurado ampla defesa.
g)_ Os ql!e forem declarados indignos do
serv1ço milrtar tanto profissional quanto temporário em qulaquer das forças;
, h) __Os que ~stejam privados, por sentença
JUdtcral, transltada em julgado, em processo
eleitoral, do direito à elegibílidade, por haverem atentado contra o regime democrático
à exação e a ptebidade administrativa e a
lisura ou a normalidade de eleição;
i) Os que tenham cometido, por si ou por
outrem, mediante abuso do poder económico, ato de corrupção ou de influência no exercício de cargo ou função da administração
~ire_t~ ou indireta, assim reconhecidos pela
JUStr.ça, ou que venham a comprometer, pela
prát1ca dos mesmos abusos, atas ou influência;
j) Os que tenham, contra si, sentença condenatória por ent;iquecimento ilícitõ;
I) Os que tenham sido condenados por crime contra a segurança nacional e a ordem
p~lftico-sõcial, a economia popular, a fé pública e_ o património, e que tenham praticado
a argfç~o de inelegibilidade ou a impugnação
de registro de candidato feita com motivação
falsa, ou graciosamente, por espfríto de emulação e mero capricho.
-~) Os _que tenham exercido cargo ou funçao de drreção, administração ou representação em estabelecimento de crédito financiamento ou seguro, que tenham sido ~u estejam s~nd?'. objeto de liquidação judicial ou
extra·JUdtcial, _enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade;

I I - Para Presidente e Vice-Presidente da
República.
a) Os brasileiros naturalizados e os estrangeiros de qualquer nacionalidade;
b) _O cónjuge e os parentes consangíneos
ou afms, até o segundo grau, ou por adoção,
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do_ Presidente da República, ou.de quem os
haJa substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito;salvo se já titular de mand"a.to
eletivo.
- .-c) Atê SeiS- meSe-S-CfepoiS de atáStados defitivamente de suas funções:
- __ _
~-Os MinistrOs de Estado;
-- · ··.~·
2- Os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar da Presidê!!_cía da Rppública;
_
3 - O Chefe do Serviço Nacional de InfOrmações;
4- O Chefe do Estado-MaibÍ'. das FÓrças
Armadas;
5-Os Chefes do EstadO-=-MalOr dii-Miii-nha, do Exército, da Aeronáutica.
6-Os Comandantes de Comando Mihtar;
7-Os Magistrados;
- 8- O Procura~or-Geral d(l. República;
9- O Consultor-Geral da República;
10- O Procurador-Geral da Fazenda Na·
cional;
11- Governadores de Estado e o- Gover.;
nadar do Distrito Federal;
12- Os IritérVentoré:s Federais;
13 -Os Secretários de Estado;
14- Os Membros do Tribunal de Contas
da UniãO, dos EstadOs e do DistritO Federai·
15- O Diretõr-Geral do Departament~
de Polícia Federal;
. 16- Os Presidentes, Diretores ou Supenntendent~s de Autarquias, Empresas Públicas ou Sociedades de Economia Mista.

17 -Os Prefeitos municipaiS.
d) Os que nos seis meses anteriores ao
pleito,
. 1 - Tenha~. exercido cargo ou função de
~reção, admmrst:ação ou representação em
empresas conc_esswnárias ou permissionárias
de serviço público, ou sojeitas a seu controle
assim como em fundações instituídas ou sub:
vencionadas pela União, Estado, Distrito Federal, Território ou MuilicfpiO;
. 2 ~Hajam ocupado cargo ou função de
direçao nas empresas de que tratam os arts.
3~ e 5~ da Lei 4.137, de 10 de setembro de
1962, quando, pelo âmbito e natureza de suas
atividades, possani tã.ís empresas influir na
eco~omia nacional;
~-Tenha~ exercido cargo ou função di·
retiva, gerencml ou representação nas socie:.
dade_s, empresas ou estabelecimentos públicos ou privados que gozem, sob qualquer form~, de vantagens asseguradas pelo poder pú?hco ou que tenham exclusivam~nte por objeto operações fiil.anceiras, façain publicã.:
~ente apelo à poupança e ao crédito, inclustve através de cooperativas;
~- Tenhru;n exercido cargo ou
~ett..v~, gerenctal ou repr~sentação,

função diem pessoa
JUndtca ou empresa, cuJa atividade consista
na execução de obras, na prestação de serviços ou no fornecimento de bens por conta
ou sob controle do poder público.
_
e) Os que;_ nos três meseS anteriores ao
pleito,
1 - Tenham ex~rcido o cargo de Subprocurador Geral da República;
.
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2 - Tiveram competência, direta ou indireta, no lançamento, arrecadação o_u fiscalização de impostos, taxas e contribuições de
caráter compulsório, inclusive parafiscais, ou
para aplicar multas relacionadas com essas
atividades;

3 -Tenham exercido cargo ou função de
direção, administrãção ou representação em

pessoa jurídica ou_empresa estrangeira ou em
entidade mantida por coiltribuições impostas
pelo poder público;
4 - Tenham exercido cargo ou função diretiva em confederação, sindicar ou entidade
de classe de âmbito nacional.

III - Para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal.
a) Os estrangeiros de qualquer nacionaIidade;
b) Até seis meses depois de afastados defintivamente de suas funções:
, 1 -Os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República especificados nas alíneas b e c do item II e, no
tocante às demais alíneas, tratando-se de repartição pública, associação ou empresa que
opere no território do_ Estado;
2- O Procurador-Geral do Estado ou
Chefe do Ministério Público Estadual, os subprocuradores-gerais do Estado, bem como os
Membros do Ministério Público que desempenham funções junto a Tribunais;
3 -Os chefes dos Gabinetes Civil e Militar
do Governador;
4- Os membros do Tribunal de Contas
do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios;
5 - Os diretores de órgãos estaduais ou
sociedades de assistência aos Municfpios;
6 - Os Secretários da Administração Municipal ou membros de órgãos congéneres;
7- O Comandante da Polícia Militar Estadual.

b) Em cada Estado:
1- O cônjuge e os parentes consangíneos
ou afins até o segundo grau, ou por adoção,
do Governador ou do Interventor Federal,
ou de quem, nos seis meses anteriores ao
pleito, os haja substituído;
2- Os que náo possuam domicílio eleitoral, no Estado, pelo menos um ano imediatamente anterior à eleição;
3- Os membros do Ministério Público,
com exercício na Comarca da Capital, nos
crês meses anteriores ao pleito.
IV- Para Prefeito e V ice-Prefeito:
a) No que lhes for aplicável, por identidade
de situações, os inelegíveis para os cargos
de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Gov:ernador, observado os mesmos prazos;
b) O cônjuge e os parentes consangfneos
ou afins, até o segundo grau, ou por adoção,
do Prefeito ou de Interventor, ou de quem,
nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, os
haja substituído;
c) Os membros do Ministério Público em
exercício na Comarca, nos 3 (três} meses anteriores ao pleito;
d) As autoridades policiais, civis ou militares, com exercício no Município, nos 3 (três),

meses anteriores ao pleito;
e) Os que não possuam domfcilio eleitoral
no Município 1 (um} ano, pelo menos, imediatamente anterior à eleição;
f) Os membros das Câmaras Municipais
que, na conformidade da Constituição e das
leis, hajam perdido os respectivos mandatos;.
V- Para o Senado Federal:
a) Os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Prcsidente da República, especificados nas alíneas "a" e "b" do item II
e, no tocante às demais alíneas, se se tratar
de repartição pública, associação ou empresa
que opere no território do Estado, observado
o prazo de 6 (seis} meses para a desincompatibilizaçaõ;
b) Em cada Estado e no Distrito Federal,
os inelegíveis para os cargos de Governador
e Vice-Governador, nas mesmas_ condições
estabeleCidas;
c) O cônjuge e os parentes consangíneoS
ou afins, até o segundo grau, ou por adoção,
o Presidente, Gov_ernador ou Interventor no
próprio Estado e no DistritO Federal, Governador do Território ou de quem, nos 6 (seis)
meses anteriores ao pleito, os haja substituido;
d) Os que não possuam domcílio eleitoral,
no Estado, Distrito Federal ou Território,
pelo menos 1 (um) ano imediatamente anterior ã eleição;
VI- Para a Câmara dos Deputados, Assembléia Legislativa e Assembléia Distrital.
- a) No que lhes for aplicável, por identidade
de situações, os inelegíveis para o Senado
Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observado o prazo de 6 (seis) meses para
a desincompatibilização;
b) Os que não possuam domicílio eleitoral
no Estado,_ Distrito Federal ou Território,
pelo menos 1 (um) ano imediatamente anterior à eleição;
VII- Para as Câmaras Municipais:
a) No que lhes for aplicável, por identidade
de situaçóe.s_,_ os. inelegíveis para o Senado
Federal e a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 3 (três) meses para a áesincompatibilização;
b) Em cada Município, os inelegfveis para
os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito;
c) O cônjuge e os parentes consangfneos
ou afins, até o segundo-grau, ou por adoção,
do Prefeito, Interventor no Município, ou de
que, nos 6 (seis) meses anterior ao pleito os
haja substituído.
Art. 2o Não pode~_ s_er reeleitos os que,
no período imediatamente anterior à eleição,
hajam exercido os_ cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e
Vice-Governador, Prefeito e Vice-Prefeito.
§ 1? Não podem ser eleitos os que, nos
6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam sucedido ao titular ou o tenham substituído em
qualquer dos cargos mencionados neste artigo.
§ 29 São inelegíveis para os demais cargos o Presidente, o Governãdor e o Prefeito
que não se afastarem definitivamente de seus
cargos até 6 (seis) meseS anteriores à eleição.
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§ 3° O Vice-Presiden_te, o Vice-Go:verna~
dor e o Vic:e-Prefeito poderão candidata,r.se
a outros cargos, desde que, nos 6 (seis) m-eses
anteriores aü" ple_ito, não tenham sucedido
ou substituído o titular.
.
" __ ~
Art. 3~ Compete à Justiça Elei.t..oral_cÇ)·
nhecer e decidir as argi'çõé_s-~ de in~l~gibili·
dade.
,
Parágrafo único. A iugi:ção de inelegibi~
lidade será feita peranté: _-.-.o .-.- • ._ -:. _· _ :.
I - Os Tribunais Regionais Eleitorais; sl:
se tratar de- CandidatOs a Senador~ Deputado
Federal, Governador e Vice--Governador d~
Estado e Deputado Estadual;
Art. 59 Caberá a_ qualquer candid~to~ a
Partidos- Políticos ou ao Ministério· Público,
no prazo de 5 (cinco) dias, contados ·da publicação do pedido de registro do candidato,
impugná-lo em petição fundamentada;
§ 19 A impugnação, por p~rte do candi:..
dato ou Partido, não impede a ação do MiiliS:tério Público no mesmo- sentido; - ·
§ 29 Não poderá impugnar o registro .de
candidato o representante do Ministério PúbliCo que, noS 4 (quatro) anos anteriores,· tenha disputado cargo eletivo, integrado Dire~
tório de Partido ou exercido atiVidades político-partidárias;
§ 39 O impugnante especificara, desde
logo; os meios de prova com ·que pretende
demonstrar a veracidade do. alegado, ·arrolando testemunhas, se for a· caso, ·a máximo
de 6 {seis).
.._
,
:
-,
Ait. 7? A partir da data· em que ternÚilar
o prazo para- impugnação e' haja sido efetivâda, passará a correr, independentemerite
de qualquer notificação--, pra:zo idêntiCo pafa
que o Partido, ou candidato, possã éontestá-la, juntar docunlento_s~e r~uerer a produção de outras provas, indicando rol de_teste-munhas, se for o caso, no m'áXímo de'6 (seiS}:
Art. 89 Ocori'f:'rido, após a eleiÇão. pafa
o Caigo de PreSidbiltê- ·e Viee-Presi'deiife da
República, Gov_eriiador·e Vfcê-GbVetiiada·r,
Prefeito e Vice-Prefeito, o cancelariie'ntO dO
diploma de candidato eleito; realizar-se-á.nóva eleição dentro de 60 (sessenta) dias após
a publicação ori intimação da decisãO transitada em julgado.
Art. 99 O Tribunal Superior Eleitoral ex-·
pedirá instruções para o processamento do
registro de candidatos.
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data.
de sua publicação, revogadas as dispOsições
em contrário.

Justificação
D-eriva a presente proposta _de .o~brigação
constitucional de regulamentar por Lei Complementar as situaçõe~ e _as pes~as co.j ~ configurações e exercícios de_ fun~ões irtabilí~bh
pretendentes para o exercfcio do direíio de
pleitear cargos eletivo_s, estabçlec~ndÇ) 0'-!trossim, outros casos de inelegiÇilid(!de t alé~:g
daqueles previstos na Constituiçã'o e os prà, -· . ·- ·"
zos deJ>ua .res_s_açãQ, _____ ~--~
A lei a-!).terior, fl9 5 (Cômpleme.ntar) datada
ainda de 1970, consubstanciava ·o momeiltb
político peculiar por que paSsaVa ·o PaíS. ~
-

-

.

-

'
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Procuramos, em nossa prop'osta, configuração consentânea com o regime democrático
pluralista, a liberdade de ação JX}lftica e espe-

cialmente a adequação da nonna menor aos
princípios constitucionais de 88 que visam,
sem sombra de dúvida, a segUrança do homem, a consolidação do poder civil, o resguardo da cida-dania e a defesa do estado
de direito.
O presente projeto, procurando atender
a boa técnica legislativa, estruturou o texto

na sua primeira parte ein sete itens, que são
as inelegibilidades por cargos.
O inciso primeiro TrãtS:-das inelegibilidades
para qualquer cargo eletivo.
O inciso segundo trata das inelegibilidades

para os pretendentes aos cargos de Presidente
e Vice-Presidente da República. A redução
b.o grau de parentesco de terceiro para segun~
do, decorre de disposição constitUcional (§
7'~,art.14. C.F.). Osprazosparadesincompatibilização com o exercício de funções ou car~
gos ficaram em até seis meses e/ou em até
três meses dependendo da atividade exercida
pelo pretendente a candidato.
O inciso terceirO trata das inelegibilídades
para os pretendentes aos cargos de Governador e Vice dos Estados, incluídos agora
os pJ:eteD.dentes ao governo do Distrito Federal,. que a partir da Constituição de -1988,
passa a ser el~ito pelo povo. Mantêm-se as
mesm11s regras estabelecidas no inciso- anterior e adequadas aos casos estaduais.
Q inciso quarto trata das inelegibilidades
para os pretendentes aos cargos de Prefeito
e Vice-Prefeito. Mantém-se as regras anterio~
res, adequadas ao município.
Os incisos quinto e sexto tratam das inelegibilidades para os pretendentes ao cargo de
Senador, Deputado Federal ou Estadual res~
pectivamente. Mantém-se, também, as regras ~teriores, vincul~das e adequadas ao
Estado àe origem eleitoral do pretendente.
O inciso· sétimo trata das· iltelegibilidades
para os pretendentes ao cargo de vereador.
Mantêm-se as regras anteriores, adequadas
aoS municípios.
·
O obj.etivo primacial da presente propositura é estabelecer limites éticos de elegibilidade, especialmente no que diz respeito ao
exercício do poder; à influência do comando
sobre comandados; ao poder de império dos
Controladores do dinheiro público; ao uso dos
meios de comunicação de massa; e aos efeitos
espúrios do poder económico por parte dos
que postulam funções eletivas e o exercício
da administração pública.
• Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1990.
-Senador Jarbas Passarinho.
(À Comissão de-CiniStfiuíçdo,·Justiça e Cidadania.)

OSR. PRESIDENTE (António LuizMaya)
._Os projetas lidos serão publicados e reme~dos às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida
pelo Sr. 1' Secretário.
É lida a seguinte

OL n'7/90
Senhor Presidente,
Na forma do art. 65, §-6~ do Regimento
Interno, indico para Líder do Partido Demo~
crático Social, na presente sessão legislativa,
o nobre Senador Roberto Campos.
Sala das Sessões, 15 fevereiro 1990. -Senador Jarbas Passarinho.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-O expediente lido vai à publicação.
Durante o recesso, a Presidência deferiu
o _seguinte requerimento.

É o seguinte o requerimento deferido:
REQUERIMENTO
N' 1, DE 1990
Nos termos do art. 55,- III, da Constituição
e para os fins do disposto no art. 13, §§ 1?
e 29 do Regimento Interno, requeiro licença
para me afastar dos trabalhos da Casa, a partir de 3 de fevereiro, pelo prazo de 8 dias,
a fim- de empreender viagem ao exterior.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1990.
- Mauro Benevides.
OSR:.-PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- Sobre a mesa, requerimentos que serão
lidos pelo Sr. 1~ Secretário.
Bãci" lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
N? 2, DE 1990
Nos termos do art. 55, III, da Constituição
e para os fins do disposto no art. 13, §§ 1~
e 2P do Regimento Interno, requeiro licença
para me afastar dos trabalhos da Casa, a partir de 17 de fevereiro 90, pelo prazo de 15
dias, a fiin de participar de conferências sobre
Energia Nuclear na República Federal da
Alemanha e outros Países a convite da ABDAN- Associação Brasileira para o Desenvolvimento das Atividades Técnicas e Industriais da Área Nuclear.
Sala ·das Sessões, 16 de fevereiro de 1990.
-Senador Ronaldo Aragão, PMDB- Rú.
-REQUERIMENTO
N~ 3, DE 1990
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 40, alínea a, do Regi~
menta Interno do Senado Federal, solicito
autorização para ausentar-me dos trabalhos
da Casa no período de 16 a 23 do corrente
mês,
a fim de atender, na qualidade de
Vice~Presidente da Comissão de Infra-Estru·
tura e Serviços, convite para participar, na
República Federal da Alemanha, juntamente
com oütros congressistas, de um ciclo de estudo e informação na área de!- energia riucrear,
conforme programação anexa.
Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 1990.
- Senador Teotonio Vilela Filho•

Rio de Janeiro, 5 dé FevereJI-0 -de 1990
Excelentíssimo Senhor
Senador Teotonio Vilela Filho
Brasflia -DF
Senhor Sen3.cklr,
A ABDAN -Associação Brasileira para
o-Desenvorvlmento das AtividadeS TéêiiíCãs
e Industriais na Área Nuclear, que congrega
a inaioria das mais importante-s empresas de
bens de capital, de construção e montagem
e do setor de consultoria de engenharia que
participam das ativida-aes nucleares em nosso
_país, com o objetivo de proporciOnar amembros do Congresso Nacional a oportunidade
de conhecerem com mais profundidade o desenvolvimento da indústria nuclear, em particular a sua utilização para a produção de ele~
tricidade em outros países, vem pela presente
convidar Vossa Excelência a participar da
viagem de estudo e informação de um grupo
de parlamentares brasileiros à Alemanha
Ocidental.
Segundo o programa elaborado, a partida
do Rio será no dia 16 de fevereiro, e a chegada, em princípio, na manhã do dia 25 do
mesmo mês, correndo as despesas de passagens a~reas e de tra!!~porte e estadias na Alemanha naquele período, por conta da ABDAN através de empresas suas associadas.
--Estamos certos de que Vossa Excelência
bem compreendendo a importância de conhecer em detalhes as atividades nucleares
de um país em grande desenvolvimento tecnológico como a Alemanha, honrar-nos~á
com a sua anuência ao nosso convite.
Na expectativa de sua confirmação com a
possível brevidade, firmamo-nos
Atenciosamente, -- Ronaldo A~C. Fabrício, Vice-Presidente, _
OSR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Os requerimentos lidos serão despachados
à Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, devendo ser votados ao final desta
sessão~ apÇS deVidamente instruídos. (Pausa).
Sobre a mesa, requerimentos que serãO lidos pelo Sr. 1? SecretáriO.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO
N'4, DE 1990
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento IntemC?, que o Senado Federal expresse, através de· voto de aplauso, por intermédio da embaixada da África do Sul no Brasil,
as congratulaç6es desta Casa ao governo do
Presidente Fre~_erik de Klerk, pela libertação
do líder nacionalista Nelson Mandela"e pelas
corajosas medidas em adoção, visando à progressiva eliminação do regime racista do
apartheid, que tem merecido a condenação
universal.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1990.
--!Senador Jarbas Passarinho-:- PDS/PA.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O
DESENVOLVIMENTO DAS
REQUERIMENTO
ATIVIDADES TÉCNICAS E INDUS·
N• 5, DE 1990
TRIAS
NA ÃREA NUCLEAR
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regi_,_ menta Interno, que o Senado Federal, pelo
SE-013/90
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voto de aplauso, expresse, atraVés das embaixadas da Polónia, da Thecoslováquia, da Rom!nia e da República Democrática Alemã,

O SR. PRESIDENTE( Antônio Luiz Maya)
-Os requerimentos lidos irão à Comissão
de Relações Exteriores e Defesa ~acional.

acreditadas no Brasil, o nosso regozijo pela
democratização de seus regimes políticos, até
então totalitári.Qs, e pela decisão de convocar
eleições gerais, pelo sufrágio universal.

Requeiro, ainda, que sejam apresentadas
congratulações ao Governo da União Soviética, presidido pelo eminente estadista Mikhail Gorbachev, pela histórica decisão de eliminar o monopólio político do Partido Comunista, abrindo perspectiva para breve instalação de um regime pluripartidário.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1990.
-Senador Jarbas Passarinho, PDSfPA.

Fevereiro de 1990

compensação financeira de que trata a Lei
n9 7.990, de 28 de dezemQro de 1989, e dá
outras providências"; que "dispõe sobre a
repreSsão de infrações atentatórias contra os
direitos do consumidor"; que "altera a legislação referente aos impostos de importação
e sobre produtos industrializados e à tax;a de
fisCalização instituída pela Lei n~ 7.944, de
1989''; e que "dispõe sobre transferência de
financfaffiento no âmbito do Sistema Fillanceiro da Habitação e dá outras providências''.

O SR. PRESII)ENTE(Afriónio Luiz Maya)
- O_SenhQr Presidente da República editou
as Medidas Provisórias n.,s 128 a 133, de 9,
13 e 14, de fevereiro de 1990, respectivamente, que "dispõe sobre a entrega das cotas
de participãção dos estados e do Distrito Federal na arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados de que trata o inciso
II do art. 159 da Constitttição.Federal"; que
à<Prdo com as indicações das lideran"autoriza o Poder Executivo a proceder ao _ças, flcitm.;assim Constituídas as comissões
mistas inCumbidas de emitirem pareceres soempenho das despesas que menciona"; que
"define os percentuais da distribuição da- bre as matérias:

- oe

MEDIDA PROVISÓRIA
NO 128, DE 1990

SENADORES
Suplentes

Titulares

1. Aluiz1o Bezerra
2. Cid Sabóia de Carvalho
3. Humberto Lucena
4. João Menezes
5. Dirceu Carne.iro
6. Mário Maia
7. Carlos De'Carli

José Fo9aca
Mansueto de Lavor_
Márcio Lacerda
Edison Lobão
Pompeu de Sousa
Lavo i s1er Ma_1a
Carlos Al_berto

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

José Viana
Mario Mart fns
Anton1o Gaspar
Rita Furtado
José Queiroz
- Aécio Neves

1. Osvaldo Macedo
2. Firmo de Castro
3. Tidei de Lima

4. Leur Lomanto
5. José Teixe1r.a
6. José Serra _

MEDIDA PROVISÓRIA
NO 129, DE 1990

SENADO"RES
Suplentes

Titulares

Mauro Benevides
Nabor Jun1or
Ronaldo Aragão
João Lobo
Teotõnio Vilela Filho
Carlos ·patrocín1o
Ney Maranhão

1. José Fogaça
2. Mansueto de Lavor

3.
4.
5.
6.
7.

Mareio Lacerda
Jorge Borryhausen
Chagas Rodrigues
Moisés Abrão
Antônio Luiz Maia

Titulares
1. João Agr1pino

2- Manoel Moreira

3. N1lson Gibson
4. Era·ldo T1noco
5. Humberto Souto
6. Saulo Queiroz

DEPUTADOS

Suplentes
Oélio Braz
Nilson Gibson
Ruy Nedel
Orlando Bezerra
Victor Fontana
Anton1o Perosa
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MEDIDA PRDVISÚRlA
NO

130,

DE

1990

SENADORES Suplentes

Titulares
1. Mauro aenev1des
2. Nabo r __Jun 1o r
3. Ronaldo Aragão
4. José Agrlpino
5. J_osé Igriáclo Ferrei r a

Márcio Lacerda
Severo_Gomes

7. Jarbas Passarinho

ROberto Campos

Ronan Tito

Odacir S.oares

Almfr Gabriel

Már1o Maia

6. Mauricio Corrêa

DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

1. Mauricio Fruet
2. Prisco_Viana
3. Lulz Alberto Rodrigues

Oaso Coimbra

Nyder Barbosa
Alufzlo Camp:os_
Antonio- Ferreira

4. Jos·é Santana de Vasconcellos
S. José t 1noco _
6. José Carlos Grecco
7. Abigafl Feltosa

Jalles Fontoura
··Antonio Carlos- Mendes Thame
José Carlos Sabó_1a

MEDIDA PROVISÓRIA
NO 131;

DE

1990

SENADORES

Suplentes

Titulares
José Fogaça

C1d Sabóia de Carvalho

7. Carros Alberto

Carlos Oe'Carli
Louremberg Nunes Rocha

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Nabor Junior
Ronaldo Aragão
Dlvaldo Suruagy
José Richa

Mansueto de Lavor
SeVero Gomes
Lourival Baptista
Márcio Covas
João Castelo
DEPUTADOS

Titulares
1. Osmundo Reboucas
2. Sarnir Achôa

3. Nelson Joblm
4. Paes Landim

5. Gilson Machado
6. José Guedes

Suplentes
Antonio Sando:val
Del Basco Amaral
Francisco Amaral

Etev-aldo Nogueira

Mussa Demes

Geraldo Alckmfn Filho
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MEDIDA PROVISÓRIA
NQ 132, OE 1990
SENADORES
Suplentes

Titula~es

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aluizio Bezerra
Luiz Viana

Sa 1danha óerz i

Alexandre Costa

José Ignácro--~-~r:r·e-_1ra

Le_tte Chaves·-

Ne 1son' Wedek i n

Márcio Lacerda

JoãQ __ Menezes

Almir Gabriel

Moises'Abrao

CarTós Patrocínio
José Paulo Bisol

-Antônio Luiz Maia

DEPUTADOSSuplentes

Titulares
Ralph Biasi

Ivo Cer-sósimo

3. Sérgio Naya

Renato Viana

1.

Alarico Abib

2. Mauro Miranda

Levy Dias

4. Francisco oornelles
5. Ben1to ·Gama
6. Ronaldo César Coelho

C1eonâc1o Fonseca
Mauro Campos

MEDIDA PROVISÓRIA
NQ 133, DE 1990
SENADORES
Suplentes

Titulares
1.

Wilson Martins

José Fogaça

Humberto Lucena

2. Raimundo Lira

Mansueto de Lavor

3. Severo Gomes
4.

José Agr'ipino
Teotónio Vilela Filho

João Lobo

5. Pompeu de Sousa

Jarbas Passarinho

6. Roberto Campos

José Paulo Bisol

7. Jami 1 Haddad

DEPUTADOS
Ti

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suplentes

tula~es

Roberto Brant
Rosário Congro Neto
António Britto
Arnaldo Prieto
Luis Eduardo
Robson Marinho

António Gaspar

·chagas Vas.conce 1o_s

FrancisCO-Carneiro
Mussa Oemes

-cristóvam Ch1arad1a

Moema

S~o

Thiago
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O SR.-PRESIDENTE (António Lu!z Maya)
acordo com a Resolução n 9 1; de
1989-CN, fica _estabelecido o seguinte calen·
dário -para a tramitaçâó das mãtérias;
Dia 16-2- designação'das Comissões Mistas;
Dia 19-2- iõStafaÇãO daS COmfSsOes Mistas·
Á.té 20-2 - prazo paTa r_ecebimento de
emendas. Prazo para as CoriliSs_ões Mistas
emitirem os pareceres·sobre a admissibilida-

~De

de.
Dia 19-3- Prazo final da Comiss~ Mista
das Medidas Provisórias n9' 128-a 131.
Dia 2-3- Prazo final da CámissaO MiSta
das Medidas Provisórias n..s 132 e 133.
Dia 14-3 -Prazo no Congresso NaciOnal
das Medidas Provisórias noS 128 a 130.
Dia 16-3 -Prazo no Congresso Nacional
da Medida Provisória n? 131.
Dia ~7-3-- Prazo no COngresso Nacional
das Medidas Provisórias n"' 132 e 133.
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
- A Presidência comunica ao Plenário que
a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada
pelo Requerimento no 567, de 1989, que se
destina a apurar o que realmente está ocorrendo com a indústria automobilística brasileira, encerrou seus ~rabalhos com a apresentação de relatório com recomendações que
serão encaminhadas aos órgãos competentes.
É o seguinte o r_elatório apresentado
RELATÓRIO N• I, DE 1990
Da Comissão P8rlameritar a:e lnquClito, constituída com base no Requerimento n~ 567, de 1989, do Senado Federal, destinada a apurar o que realmente
está ocorrendo com a indúStria automo·
bilística brasileira, bem comO avaliar o
setor de auto peças por ser parte integrante de setor 1!1-utomobil(stico na~ional.
I - Constituição da Coinissão
A Comissão Parlamentar de Inquérito da
Indústria AutomábilfStica foi ·cõnstituída, em
24-10-89, nos termos do art. 145, § _l =, do
Regimento Intet;IO do Senado Federal, para,
no prazo de 30 dtas, "apurar o que realmente
está ocorrendo com a indústria automobilística brasileira que, em data de f!.<?ie'---'_j_~ possui
em seus pátios cerca ae_15 mil unidades estocadas, bem como avaliar o se to r_ de autopeças
que por sua vez é parte integrante do Sistema'. Devendo ser levado em conta que "este
segmento económico assinou acord-o ~se.torial
de aumento mensal de preços referendado
pelos_ Ministros de &_tado MaílSoó
da Nóbrega e João Batista de Abreu''. " -0 prazo preVisto parâ a duraç-ãO da-COmissão Parlamentar de Inquérito foí põsteriormente prorrogado por maiS 60 dias, em 21
de novembro de 1989.
Toda a documentação relativa à .constítui·
çáo da Comissão .se_ encontra anexa a este
relatório.

F:

II

~

Composição

Presidente: Senador Leopoldo Peres
Relator: Senador Gomes Carvalho

Titulares:
Sen"adÇ>~r ~ra,n~isCo ~olleiJll?.erg
Sena.dor Rui _Bacelar
SenadO! Joio MefleZeS
Sefla,dc;)f Cai-los Aibeito.
s-e-J.lador Pom_peu de Souza
SuPlentes:
Senador Raimundo Lira
Senador Nelson Wedekin
Senador Silvio Name
Senador DiValdo Suruagy
Senador Roberto Ci!.mpos
--- UI- Informativo das Reuniões
]ifilileira R.eiiriião. 170-11 ~89- Instalação
- da-Coffi1Ssãõ~e- eleição dO Pteside:Ote e VicePreside_nte e design~ção do Relator.
SeÇuiid8_ Re-união:_ ·s-11-89 - ~lab'!ração
do i'õteiró' dos trãb""ãlhos. À Parti! da terceira reunião, a Comissão
colheu, sucessivamente, os depoimentos das
pes~SOaS COfiVócadas, cujos r6gistros taquigrá~
ficas, anexos, constituem parte infegiã.nte
deste Relatório.
Terceira Reunião: 9-11-89-Depoimento
do Dr. Pedro Eberhardt, Presidente do Sindicato Nacional da IndúStria de Componentes
para vefculos automotores- Sindípeças.
Quarta -Reunião: 21 ~ 11-89 -Depoimento
do Dr._Jacy de Souza Mendonça, Presidente
da Anfavea.
-- Quilita Rtmn"ião: 22-11-89 - Depoímento
do Dr. Edgard de Abreu Cardoso, Secretário
da Secretaria Especial de Abastecimento e
-Preços -_Seap.
IV - A Indústria Automobilística

A indústria-automobilística brisileira se situa entre_ as onze_ mais importantes indúStrias
de fabricação de veículos do mundo.
Apresenta um faturamento de US$ 12 bilhões e recolhe cerca· de US$ 2,3 bilhões em
impostos.
Até o" mês de outubro de.1989 apresentou
uma- prOdução aco.ritulada de 20 (vinte) mi"
lhões de veículos produzidos e mais'1,1 milhão_ de tratares. ·
_
- EsSe s-etof- oferece cerca de i40 mil empregos diretos gue somados aos empregos indiretos ·e consídáados os familiares dos empregados, atinge o total de 18 milhões de pessoas
.dependentes dessa atividade econômica.
{Fónte: Anfavea.)
A produção automobilística nadonci.l experimeiltOu taxas de Crescimento crescentes nas
décadas de 50, 60 e 70. A produção máxima
da ·indústria, incluindo tratares, c~rros de
paSSeie),' camiDhOes e ônibus, se_ deu em 1980,
quando saíram das linhas de montagens

1.165.174 unidades.
O ano de 1981 apresentou, no entanto,
uma queda vertiginosá, quando foram produ:tido?,_78_0.,8~ __veículos. Os anqs que se seguem mostram uma lenta recuperação do seter que- ainda n~o conseguiu atingir a produçãO verifica9a em 1980.
A produção de 1989 deve repetir a registrada em 1988, que foi a segunda melhor da
década (pouco mais de um milhão de unida-

des).
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A indústria automobilística produz essencialmente para o mercado internq; contudo,
nos últimqs anos, vem registrando números
expr~ssivos na exportação de veículos. As exportações tiveram início na década de 70 e
atingiram a sua melhor marca em 1987, quando as unidades exportadas registraram 31,6%
do total da produção de veículos.
A partir de 1988 o mercado externo vem
apresentando uma ligeira queda. Os resultados das exportações de veículos até outubro
do corrente ano mostram que o setor e,;portou 21,8% a menos que o ano passado, para
o mesmo período.
A queda nas exportações, aliadas à fraca
recuperação do mercado interno, indica que
a indústria _automobilística passa pot uma crise· muito séria.
O que provocou a crise?
As causas são muitas. Dentre elas destacaremos algumas que consideramos as mais importantes:_
Política governamental visando a re1.
duzir a demanda automobilística.
Essa política criou obstáculos à compra de
veículos através da redução do prazo de fi·
nanciamento, do aumento da taxa de juros
e da mudança das regras dos consórcios,
2.
Política salarial.
A política salarial ieduz gradativamente o
poder aquisitivo dos brasileiros, dificultando
a aquisição de veículos novos.
Política tributária.
3.
A política rribU.tária, com relação ao automóvel, tornou-se cada vez mais pesada a partir de 1964, quando os impostos representavam cerca de 20% do preço do veículo,
até atingir, em 1986 (julho), mais de 200%,
incluindo o depósito compulsóriO: Hoje a Carga tributária representa, aprox:imadamente,
62% do preço de um automóvel vendido no
Brasil.
Todas essas medidas trazem prejuízos à
evolução da inçl.ústria que, para sobrevíver,
teve de expandir as suas vendas no mercado
externo.
Essa situação prejudicou, também, os investimentos no setor. As aplicações realizadas foram apenas no sentido de atualização
dos veículo's. Não houve preocupação em aumentar a capacidade produtiva. As razões
são simples: não havia "mercado e nao havia
estímulo económico que justificasse novos in·
vestimentos.
As conseqências atingiram, ainda, a indtis·
tria de autopeças que, para sobreviver, teve,
também, que procurar o mercado externo.
Em 1980, o mercado interno para as indústrias de autopeças representava cerca de 95%
das vendas; em 1988, passou a representar

85%.
O mercado para o setor de autopeças está
hoje dividido dª seguinte forma: 55% do fatu·
ramento é destinado à indústria automobilística nacional; 30% "ao mei:cado de repoSição; e 15% ao mercado externo.
O setor não passa por uma crise de mercado. Os dados indicam que a capacidade ociosa tem sido de 13%; o nível de emprego alcançou a melhor marca da sua história - 300 mil
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empregos diretos; o faturamento deve atingir
US$ 11 bilhões (equivalente ao faturamcnto
da indústria automobilística); e as exportações devem render US$ 2,4 bilhões.
Ao contrário do setor automoblltstico, os

investimentos têm sido constantes. Foram investidos US$ 1,3 bilhão no triênio 86-88 e
deverão ser investidos mais US$ 2,0 bilhões
no triénio 89-91.
O mercado externo foi a grande válvula
de saída para a indústria de autopet;as que,
no entanto, sofie as cónseqências de uma po-

lítica cambial que vem prejudicando as expostações.
Segundo informações do Sindipeças, o seter pode dobrar, em cinco_anos, o volume
das suas exportações, ctesde que "o País volte
a conviver com a prática de uma-política cam·
bial saudável".
Ainda, segundo o Sindipeças, -"o setor tem
condições de ajudar a indústria aotOJ;nobiUstica a dobrar a atual produção de carros
novos em cinco anos, bastando que haja um
planejamento sério e mercado".
Em face- da situação apresentada, quais as
circunstâncias que levaram a indústria automobilística nacional a registrar26 mil veículos
inacabados nos seus pátiOs?
A indústria automobilística _alega duas dificuldades: as negociações salariais, com exigências dos trabalhadores superiores ao que
pode ser concedido pela política oficial, resultando um sério impasse entre a:s partes e,
conseqêntemente, gerando greves prolongadas; e a "'absurda política oficial de controle
e limitação de preços".
A política de preços que, segundo a Anfavea, são sempre insuficientes para remunerar
os custos de produção dos fornecedores e das
montadoras, só_ poderia acarretar novos impasses e redução da produção.
Para a Anfavea os preços· de alguns insumos, este ano, tiveram as seguintes variações:
aço plano, 1494,75%; pneus, 1554,6% forjados, 1263,18%; vidros, 1120r5~% e autopeças, 1.061,83%. Esses aumento"s geraram custos adicionais na 'produção de 983,89%.
A indústria automobilística sofreu, ainda,
uma outra dificuldade proveniente das suas
concessionárias, que chegaram a suspender
a aquisição de veículos novos daS montadoras
para forçar uma redução na velocidade com
que os preços estavam sendo reajustados.
Todos esses problemas repercutiram, como já foi assinalado, nas exp9rtações e no
volume da produção destinada ao mercado
interno.
Os problemas com a exportaçâo começaram a aparecer com a mudança da política
econômica. Os produtos, antes isentos de tributação, passaram a ser taxados; e a taxa
cambial que antes permitia uma· relativa vantagem competitiva, passou a ser mantida artificialmente baixa, tirando qualquer possibilidade de concorrer com os produtos estrangeiros. Para agravar a situação, o Governo
proibiu a atualização tecnológica dos veículos.
fabricados no Brasil, o que deixou o produto
brasileiro em situação de inferioridade frente
aos veículos produzidos na Europa, Ásia e

Estados UnidOs. O inercado externo, portanto, tende a ser cada vez menor pai-a os proâutos gerados no País.
O :con.ttOle de. preço~ afetou o abastecimento. Há um desabastecimento relativo no
mercado, apesar de o mercado_ internO ter
absorvido este ano 4,4% a mais do que no
ano passado, em decorrência de uma demanda que não pode ser satisfeita. A política de
controle de_ preços. está prejudicando a relação entre rnontªdpras__e a i_qdúSHia ~e aut()peças. Estas re.duzirarn_ o_ ritmo de entrega de
peças "porque não aceitam pagamento em
prazo de 30 dias". _Elas reinvindiçam pagamentos quinzenais, _o _que, segundo o Presidente da Anfavea, representaria custos adicionais que teriam que s~r repassados ao produto final.
O consumidor é, também, punido pelo
controle de preços. PrimEifrO, devido ao desabastecimento que gera um aumento indevido
no preço d_o.s produtos. Segundo, devido ao
desequilíbrio entre a oferta abundante e a
demanda- ness_e çaso,_em _qll:"?" a oferta super~
a demanda, num merCado_livre,.o preço tenderj_a a cair; mas, no BrasH,_ o distribuidor
não pode vender abaixo da tabeJa ,estipulada
pelo CIP. O .concessio_nário que assim proceder é punido de conformidade com a lei em
vigor.
A conseqüência final dessa situação é a
perda de produção da orõem de 92.536 veículos, até outubro do con:ente an.o, a existên~a
de 26.000 Ve(culos inacabados nos pátios das
montadoras e um _ünpasse no fornecimento
de autopeças à indústria auto_ffio?ílís_tica.

--V - Os Depoimentos

L
A grande celeuma a respeito da indústria aut6mobil(stica gira em torno da polftica de controle dos preços.
Vejamos as opiniões que,- ao longo .dos depoimentos{ foram emitidas sobre a questão
em referência.
Dr. Pedro Eberhardt ·reunião 9·11-89
O "ilustre diretqr presidente do Sindipeças,
no seu depoimenfo, afirmou:
·
"O ano de 1989 está sendo marcado
·por uma série· de acont~cimentos que
têm interferiOo negativamente na cadeia
"prOdutiva, envo_Ivendo o setor autombtivo. -Entre eles, podemos destacar al·guns:
-.. ·
· · -'' ··-- -· ·
,
Decretação do Pl;:~.no Verão, em janeiro, seguido de congelamento de preços,
que provocou uma imensa deíaS:igem de
preços em todo o setor.
''Greves generalizadas noS meses d_e
março e abril, atingindo diretamente indústrias mont~doras e de auto_péças."
"Volta ao controle de preços por parte
do CIP, com o final do Plano Verão,
provocando distorções_ de. t_oçJa .o_rd~rn
nos preços dos produtos, em função de
autorizã.çãb.- _âe-- rep_asses· iJ?;feriores às
. reais necessidades dos produtores."
Implantação-da Câmara Setorial-do
Setor Automotivo_, em o_utubro, que,
embora já esteja contnbuindo para disci-
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plinar melhor a questão da repasse de
custos para os preços, continua com a
política de segurar índices e protelar datas de reajuStes."

"DEFASAGEM
"O aumento médio de custos do setor
no período, conforme processar Pratocolados no .CIP (base 15.12.88 a
16.10.89), foi de 612,70%."
"Nesse mesmo período, os repasses
a~~of(zados pelo CIP para o setor, concedidos ·a partir de 28.4.89 em função
do _fim do Plano Verão, somados ao pei~
ce·ntu'al médio de 10,37% que foi repas~
sado para as nossas indústrias pai força
da redução do IPI determinada pelo Ministério da Fazenda, cheg3m a
479,12%."
"Dessa forma, a·defasagem aírida acumulada pelas indústrias de autopeças é
de 23,07% nos preços a vista. Isso até
o último dia 16 de outubro."
"Os insumos que mais pres~ionaram·
nossos custos, nessa fase, foram:
iiços planos e não planos;·
. I!J-etais não ferrosos e suas ligas, notadamente cob!e, alumí.irio, níquel e estanho - alguns, inclusive, cotados em dóla·
res·
derivados de petróleo, com córreção
de preços acima do IPC mensal;
energia elétrica, tari-abém reajustada
acima do IPC mensal.;
"Cumpre ressaltar que o setor é um
dos segmentos industriais de maior consumo de produtos metálicos e que atual-mente vem sofrendo impacto de _custos
que vão além dos 55% ao mês."

"SISTEMÁTICA DE REAJUSTE NO
SETOR
As indústrias de autopeças enfrentam
um quadro absolutamente desfavorável
no· que concerne -à prática de reajustes
de preços. Enquanto o aumento _de 013térias-primas e insuino"S tem prática imediata, o repasse de tais custos, ao contrá~
rio-; D.ão é "aUtomático e_ tem de passar
por análises distintas tanto rio CIP como
nas montadoras. A situação é ainda mais
desfavorável considerando-se que o seter é obrigado a trabalhar com prazos
de fatur_amento de 30 dias, em média.
__ --~ :~Al~q:t disso, enquanto as montadoras
Itcam automaticã.mente a·utorizadas a
praticar· seus~ novOs- preçO~, a· partir de
uma simples autorização do CIP, os produtores de autopeças, com a mesma autorização, ·acabam não sendo premiados
por reajustes automáticos. As empresas
:fl'recisam brigar individualmente, para
obter os seus reajus-tes·.-o ijue não deixa_
de ser uma- situação ·tainbém desfavorável, já que qualquer dia perdido, nesse
processo, aumenta o prejuízo dos fornecedores.
"Esse quadro provoca, nas empresas,
uma sobrecarga que, aos níveis- inflacio-IJ.áríos--de hoje, jamais se oonsegue superar. Os resíduos são acumulados e aca..
bam sendo indesejavelmente absorvidos
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pelos fornecedores, pois as constantes
mudanças na política económica vão alterando as regras.de reajustes de preços
e as díferenças acumuladas de:í'Wm çl.e

ser discutidas pelo cliente."_
"Todos os planos económicos, dos últimoS anos, deixaram resíduos que acabaram absorvidos pelo setor de autopeças e nunca mais- voltaram a ser discutidos pelo segmento montador."
-

"ABASTECIMENTO- SÍ!tJ.AÇÂO ATUAL
:: -.
"Obviamep.te, numa cadeia prod~tiva

tão complexa como a que envolve o setor
automotivo é impossí'{e! que periodicamente não haja algum tipo de problema,

envolvendo o suprimento de produtos.
São centenas de forneceQ.ores, responsáveis pela produção de_ mÚhares de
itens. Um simples parafuso, por vezes,
pode paralisar a _linha de montagem ou
obrigar as indústrias montadoras a acumularem carros em seus pátios. Mas isso
é preciso ficar bem s;:laro, não é regra
e sim exceção.
"Ao longo de todo esse ano, exclui!J.·
do-se os meses de março e abril, quando
nossas _empresas conviveram _corri uma
greve generalizada de praticamente _um
mês, o suprimento de autopeças para a
indústria terminal foi absolutamente
normal. Os problemas, conforme fris_amos acima, ficara.m por conta das exceções, como o recent~ ca,sg d<!- g_reye que
paralisou as atividades da Bundy do ~ra
sil única fabricante de tubos de freios
do País, por exatos 28 dias, qUe acabou
paralisando a linha de montagem de várias ind\Ístrias. Outras empresas que
mantiveram fluxo irregular no fornecimento o fizeram em razão de Problemas
·comercíaiS ·ou· mesmo· pela dificuldade
em comprar determinadas matérias-primas.'" (Transc_rito das notas taquigráficâ> da Reunião da CP! do dia 9: 11-89).
Dr. Jacy de

SáU.z~

Mendonça -Reunião

de 21-11-89.
O Presidente da Anfavea fez as seguintes
declarações a respeito do controie de preços:
"Um jogo de circunstâncias dificulta
ou impede o crescimento da produção.
Os fornecedores, já o dissemos diversifi~
caram ou abriram outros canais de distribuição de seus produtos. Esta já é uma
razão suficiente para limitar o incremento da produção. A situação é agravada,
porém, pela ingerência estatal nas relações entre montadoras e fornecedores,
que exige alguma consideraç-ão à" parte.
"A partir de 1967, criou-se lentamente
rio Brasil cr-hábito de os burocratas tomarem decisões pelos administradores das
empresas. E exatamente as mais gra'.'es
e mais importantes decisões. O háb1to
começou discretamente, por um esquema de estímulo à manutenção de preços
e passou por todas as formas possíveis
de controles. Chamou-se às vezes liber-

dade vigiada, outras congelamento de
e atualmente decisão setorial. Na
verda4e, é- o Estãdo decidindo naquilo
que não é de sua competência, decidindo
pelits- empresas sobre os assunto_s mais
sé'rios de s1,.1a administração. Assim o
Pais afugentou os investimentos e determinou a fuga de capitais, o que qualquer
estatística oficial do Baneó Central demonstra (7). ResUltou para o setor alguma coisa bem mais grave. Foram 5 anos
de balançoS negativos ep.tre 81 e 87, a
-duras PenaS reparados nos anos de 1985,
1986 e 1988-'- (gráficO 6).~ Pior do que
~sso ioi o gravíssimo desajuste nas relações entré oS fabricantes de veículos,
seus trabalhadores e seus fornecedores.
Vejamos estes últimoS, que é matéria
específica dessa CP!.
"Todos os meses as fábricas de automóveis apresentam ao CIP suas·ptanilhas
de custos acrescidos nos últimos 30 dias.
Estão à disposição dos s-eri.hores as planilhas setoriais entregues ao Conselho ln·
terministerial de Preços, o CIP, mês a
rilê_s (ane::tas).
_
~'Tendo ocorrido aumento nos bens
que comp6em um veículo e tendo as.
montadoras já pago esse acréscirilo, solicitam elas autorização ao CIP para aumentar o preço final de seus produtos
na mesma proporção. O resultado histórico é um tratamento arbitrário,_ que autoriza-esse _aumento em percentuais abai~
X.o do reatri:Lente incorrido, com atrasos
incríveis e inexplicáveis. Já vivemos de
tudo. Períodos nos quais pedíamos o.aumeD.to e a·guaidávamos a boa vontade
do CIP, períodos em que éramos autorizados a praticar o aumento para comproVâÇão futura e até alguns sistemas mistos. Já tivemos assinados por Ministros
de Estado estabelecendo regras para tais
atos, simplesmente descumpridos. Recentemente assinamos um desses acordos para prática automática de repasses
- parciais de custos (90% do IPC do último
m_ês) e d.eliberação em Câmara Setorial
de empresários sobre o excedente, acordo porém que também durou inexplicavelmente_ pouco mais de um mês. Toda
essa intrqmissão_ é proibida pela ConstituiçãQ federal de.1988, que os ·senhores
elaboraram, a qual se firma enfaticamente nos princípios da livre iniciativa e livre
concórrência, a qual, embora admita a
intervenção estatal na economia, não ad·
mite o controle de. preços como uma dessas intervenções. Apesardísso, o sistema
~e controle de preços cOntinua a existir
corno se a Constituição Federal de 1988
não tivesse sido promulgada.
"Pois bem, como o sistema Prevê às
empresas o repasse de custos já incorridos, devem elas sempre bancar por antecipação os aumentos necessários ~os
fornecedores. Vejam o efeito desse sistema através do gráfico 7, Esta sistem-ática
limita ou impossib.ilita a negociação nor- ·
_mal com fornecedor~s. Qualquer aupr~ços
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menta CQncedido a eles só será compen·
sado quando o Governo quiser e na pro·
porção e liniite que ele quiser. Aí está
a causa dos grandes males dos últimos
anos. Os fornecedores evidentemente
não podem ser obrigados a produzir e
vender a preços economicamente aceitá·
veis. Como Conseqência, eles suspendem
ou reduzem drasticamente os fornecimentos. Então, a falta de uma peça faz
com se tenha que reduzir a produção
ou produzir veículos incompletos, que
ficam nos pátios aguardando acaba_men-

to.
"Não só os fo!ncedores são prejudi·
cados pela política oficial de preços.
Também os trabalhadores, porque as
empresas, sem liberdade para negociar
com os sindicatos, são forçadas a conter
os salários. O problema retorna, porém,
porque a resposta dos operários é agre~
ve, que outra vez resulta em parada da
produção.
"Atingidos 'são também os distribuidores, e de diversa!! maneiras. A primeira, por falta de abastecimento. Se é certo
que, no corrente ano, já entregamos a
nossos concessionários 4,4% a mais do
que no a_no passado, conforme demons·
tra o gráfico 8, e tafubém certo que eles
poderiam ter vendido aind_a mals -~ por
isso reclamam,_ com justa razão. Há,
pois, um ·ctesabastecimento relativo do
mercado, em decorrência ao engessamenta do setor, Todo abastecimento desarranja os preços. A mais eleme_ntar lei
económica toma possfvel aos distribuidores, em razão da baixa oferta, praticar
preços ainda da tabela oficial. Etes passam então a ser perseguidos pela fiscalização tributária porque cederam à lei de
mercado, como se isso fosse iUcito nó
mundo ·capitalista, como se a livre concorrêJ?Cia não fosse um princfpio constitucional em nosso País.
"Prejudicado por esta política de pre·
ços é também o consumidor. Em primeiro lugar, pelo desabastecimento, pela
falta do produto que ele deseja, na hora
que ele deseja; mas também pelo aumento extraordinário do preço a que a oferta
reprimida dá ensejo. E curioso que a
lei de mercado funcione contra o consumidor na.hora em que o preço aUmenta
e também no momento inverso, ou seja,
quando a oferta de produtos é superior
à demanda. Nesse_ momento, seria natural que o distribuidor praticasse preços
abaixo da tabela. Acontece. que a lei ern
Vigor o proíbe, a ponto de punir o concessionário que assim o proceder.
(Transcrito das notas taquigráficas da
Reunia o da CP! do dia 9-11-89.)
A respeitO do assunto, assim se manifestou
o Secretário da SEAP; Dr. Edgard de Abreu
Cardoso:
'~Primeiramente, gostaria de expressar a ~ossa satisfação de, praticamente,
cumpnr com o dever de vir até a esta
Casa prl:_star. esclarecimentos. Entendo'
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que o relacionamento democrático determina, não só a prestação de contas,
corno a prestação de todas as informações pelos órgãos do Poder Executivo,
para que o Congresso Nacional, no uso
pleno de suas atribuiç6es, consiga decidir perante os problemas que surgem nas
diversas camadas económica, política e
social, o que é, do nosso ponto de vista
profissional, onde nos colocamos, alta·
mente meritório.
"Inicialmente, gostaria de falar um
pouco sobre essa figura, às vezes, criticada - diria que a maioria das vezes é
criticada - que é o CIP- (Conselho Jnterministerial de Preços.)
"O Coriselho Interministerial de Preços
tem a sua formação através de um decreto, posteriormente regulamentado no
sentido de que são diversos Ministros de
Estado que participam do Colegiada que
é presidido pelo Ministro da Fazenda,
antigamente foi presidido até pelo Ministério da Indústria e Comércio -e até mesmo pela Secretaria de Planejamento. da
Presidência da República. Na atual conjuntura ele é presidido pelo Ministro da
Fazenda, bem como integrantes o Ministério da Agricultura, Secretaria de Planejamento, Ministério do Tfabalho e o
Ministério da Indústria e Comércio, então é um colegiado de Ministios que traça as nonnas diante das quais se trilha
a parte prática do controle de preços,
a parte executiva que é exercida pela
Secretaria Especial de Abastecimento de
Preços. Como, efetivamente, oS Ministros só dão as diretrizes. até algum tempo
havia o que chamávamos o Colegiada
de Representantes dos diversos Minis~
tros onde todos os representantes dos
ministros tinham assento e havia reuniões semanais para deiibCiraçáO de pautas que eram esclarecidas pelas empresas
pleiteantes através da formação de um
processo onde figUraVa uma série de informações e basicamente o que mais prepondera é a questão da estrutura de custos da empresa. Estrutura de custos do
produto. Então, com base nessa estrutura de custos é que se faz as avaliações
técnicas e se fortifica as informações que_
são prestadas, eventualmente se pede informações adicionais, se confiriria nOssos
fiscais, verifica-se Cj_t.ie essas notas São representativas dentro da empresa, se não
há troca de fonte fornecedora, então há
uma série- de trabaHlos- no sentido de
identificar a realidade dá-que la estrutu!a
de custos. Quando a inflação atirige pata~
mares, digamos, modestos, o CIP tem
uma certa agilidade em termos de executar as suas funções e o fundamento da
existência do CIP é que como o País não
é uma economia aberta, ou seja, não
tem um livre fluxo de bens e serviçoS:
com o exterior, pela própria formação
do processo industrial brasileiro há um
caráter bastante protecionista, seja na
forma da implantação de novas- indús-

trias, seja nã fórma de barreira, seja na
forma d9 próprio compo-rtamento admi-nístr8.t1vo do _licenciamento de importaçõ~s. o fatO- é que não se consegue ter
uma agilidade de comercialização industrial que seria desejável, como é o modelo dos pa(ses mais adiantados. E ainda
assim - sempí-e temos dito, tanto no Se·
nado quanto na Câmara federal - a dificuldade da não existência de uma legislação que coíba o abuso do poder econômico de uma forma mais moderna, temos, basi_camente, ti-atando de~'Sa área
o CAD .que tem feito sensiVeis progressos mais ainda precisamos melhorar mais
a legislação, porque na falta de uma legislação especifica _que, digamos, dificulte a formação de truste, dificulte a formaçã9 ~ec~_!3_éis que defende o consumidor, e aí vamos falar do consumidor
como pessoa fisica, ou seja, a pessoa que
vai ao supermercado, ou uma pessoa jurídi~_é_!1 __1:1m~ ~J11presa c_ç_tnprando de outra empresa.-Colnõ á formaçãO industfial
é oligopolizada, as empresas vendedoras
sejam as d~_ Í[Jsumqs básicos, intermediários de insumos de produtos finaís,
tem ut_na-'ca:paddade" de influir em preço
ou condiç_Q_e_s de__ aba~tecimento, assim
seiido-;par3 a defesa do consumidor, na
falta desses dois instrumentos, existe o
que chamaríamos de visão administrativa de governo, à visão adminiStrativa
do Executivo, no sentido que cabe um
órgão de proteção aos consumidores
procurando fazer com que os preços praticados dent~o daquele que seria o mais
essencial da economia e aí não é só o
controle da inflação, mas determinados
produtos essenciais dentro da ~çonomia,
tenJ?.anl o seU -controle de preços baseados_._(undamerrtªlm_errte_, em· evolução de
custos e a concessão de uma margem
razoável.
"De uma forma geral, ainda quando
a inflação é modesta, as grandes discussões não sa.o em termos de repasse de
custos. Os_ repasses de _custos basicamente são aceitos pelas empresas, as grandes
discussões são _em torno da margem de
lucro. O CIP 1;e bàseia não só na estrutura de custos, mas também em levantamento de bã1imçoS; onde se procura trabalhàr com mUa margem de lucro que
seja razóáV_él- para- que haja o retomo
do investimento em, aproximadamente,
oito anos, que é uma média que consideramos. Alguns segmentos consideramos
seis anos; outros em nove ou dez anos.
Então, imagiriando que o retorno do capital aplicado possa ser feito em oito
anos, estabelecêssemos, dentro dos le·
__ vantamentos dç balanço, o _que seria a
margem de rentabilidade da empresa e
essa margem, evidentemente, é .ampla~
mente discutida. Se no simples repasse
de custos a questão é razoavelmente
transparente, porque são notas fiscais,
são critérios de m<lQ-de-obra que se apli·
cam. na discussão da margem a situação
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fi-ea muito delicada, porque, evidente·
mente as empresas, ou, os setores procuram u_tilizar o máximo de seu poder de
pressão, o que é grande, no sentido de
buscar uma melhor posição de mercado,
eles têm resultados a oferecer,_sejam os
próprios proprietários, ou sejam, digamos, assim, empresários profissionais,
mas eles tem que apresentar um determinado resultado,
"Então, a discussão da margem é crucial. Quando a inflação toma valores
m.ais elevados, o controle de preços fica
mais difícil, dentro desse modelo que se
ajusta a inflação menores, porque, evidentemente, a empresa entra com um
processo que passa por um crivo técnico,
a partir daí então é analisado pelo plená. rio e colocado em execução com intervalos de, entre a apuração de custos pela
empresa e a prática, cerca de 45 dias.
Então 45 dias a uma inflação elevada,
realmente, a situação fica muito difícil.
Assim, entre os Ministros, decidiu-se pela nova sistemática que estamos aplican·
do, que é a possibilidade de, uma vez
por mês, a empresa poder rodar, automaticamente 90% do_ !PC do mês anterior." (Transcrito das notas taquigráficas
da CPI em Reunião do dia 22-11-89.")
2.
A Oligopolização do Setor
Outro aspecto importante que também merece realce é o da oligopolização do setor.
A esse_re.speito, assim se manifesta o Presidente do Sindipeças.

Dr. Pedro Eberhardt:
"Em 1980, o setor de ~utopeças tinha
uma dependência da indústria automobilística brasileira da ordem db até 90%.
Então, estávamos 90% na mão da Índiístria automobilística. Tivemos uma crise
muito grande em 1981."
O depoente se referia à falta de petróleo
que fez com que a produção e veículOs caísse
de 1,1 milhão de unidades para 684.000
•· ... fez com que o setor despencasse
para menos de 50% de sua pro~ução."
"O resultado disso foi para nóS- um'a
liçáo também. Então-desde 83, quando
assumi a entidade, tenho feito um trabalho muito grande no sentido de_que não
podemos depender tanto da indústria au~
tomobilística, de um único cliente. Temos que nos preparar, porque pode
aco~tecer uma crise novamente, e aí seria um desastre para todo mundo.
"Hoje, o percentual está dividido da
seguinte forma: aproximadamente 55%
destinado à indústria_ automobilística;
30% ao mercado de reposição; e 15%
exportação."
"Para dar uma idéia, Senador, tínhamos há três anos uma exportação de 600
milhões de dólares/ano, quase 700 milhões de dólares/ano. Hoje, para este
ano estamos falando em 2 bilhões e 400
milhões de dólares."
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"Triplicamos as nossas exportaçoes
nos· últimos quatro, cinco anos. É um

dado fantástico, vai ser recorde novamente, mas isso demonstra o esforço-que
o setor tem feito para- seguir um oUtro
canal depender, cada vez menos, da indústria automobilística." (Transcrito das
notas taquigráficas· dá Reunião_ da CPI,

do dia 9111189.)

·

O depoimento do Dr. Jac_y de SoQza Mendonça, mostra que a indústria automobilística
tamb_ém depende de um setor monopolizado.

Vejamos o depoimento do Pre;sidente da
Anfavea:
"0 corrente mês -de oUtubro nos surpreendeu I]rincipalmente com uma greve

na Bundy Tubing, uma fornecedora exclusiva de tubos de freios para toda a

indústria automobilística. Somente saíram das linhas de proqução os veículos
pesados (caminhões e tratores) que não
dependem desse item e, dentre dois veículos le.ves, aqueles que puderam ser
abastecidos com eventual estoque, com
utilização de peças originalmente destinadas à reposição ou com importação
de urgência, quando possível."
"Se a greve desse fo_rnecedor foi a
"conditio síne quanon" pela qual ocorreu o volume extraordinário de carros
incompletos nos pátios e uma perda elevadíssima de produção em relação ao
programado, é certo que, se a Bundy
não estivesse parada, pelo menos 40%
do problema continuaria existindo, em
virtude de difiCuld_ades nas negocia-ções
com fornecedores, conforme já referi."
(Transcrito das notas taquigráficas da
reunião de 21/11/89.)
Ás declarações do Dr. Edgard de Abreu
Cardoso, Secretário da SEAP, confirmam
que tanto a indústria automobilística como
a de autopeças são setores oligopolizados.
Vejamos as dec1arações:
"CorriO a rorm.açao1ndustrial é oligopolizada, as empresas vendedoras, sejam as de insumo básico, intermediários
ou mesmo de produtos finais, tém uma
capacidade de influir em preço ou cOndições de abastecimento."
_
"Eu estou sabendo da discussão de
montadoras, autopeças e tal. Mas, realmente, um setor·delicado é p segmento
de autopeças porque autopeçaS também
partiCipa desse esquema de reserva de
mercado."
"O número de empresas existentes,
é de cerca de 470 a 500, prOdutoras de
autopeças, mas, se examinarmos todos
os componentes de um automóvel, indentificamos, por segmento-, um número
restrito de empresas. Por exemplo: temos dois ou três produtores de rodas;
freios, se não engano. temos um preponderante e um segundo que é mais uma
alternativa."
"As empresas montadoras não trabalham com estoques elevados, segundo.

eles não há como administrar-se um estoque elevado. São estoques bastante restritos. E quando há uma ocorrência de
um evento qualquer com uma montadora, cqm _uma empresa de autopeças,
isso pode determinar a paralisação da
linha de produção."
''Eventualmente, os carros podem sair
da linha de produção e depois voltarem,
mas existem itens que não dá nem para
sair da linha de produção porque eles
param,
, "Então, essa tem sido uma__ das dificuldades do setor. O setor tem pleiteado,
inclusive, a possibilidade de liberação de
impóffãÇões e é uma difiCuldade.
"0 que poderíamos dizer é que, dentro desse contexto de sistema protecionista, vamos chamar assim, 'de empresa
naç:jonal, a empresa instalada_ no País,
melhor dizendo, queremos dizer o seguinte: para a empresa automobilística,
existe uma Certa reserva de mercado,
mas também existe uma proibição que
é uma coisa interessante.
"O COI, na época em que aprovou
os projetas_ d_a indústria automobilística,
proibiu a verticalização. A montadora
nã_g pode se verticalizar. A única exceção
que temos, que eu conheço, é - automobilística como um todo - a Honda
motociclista em Manaus.
_·~anaus, como tem uma legislação
diferente, ela pode se verticalizar e lá
ela tem um_ detenn'inado desempenho.
Mas, no Sul Cio País, na região Sudeste,
ela não pode se v:erticalizar. Então, ela
passa a depender das autopeças, que foi
uma fórmula que se encontrou, naquela
oportunidade, para fazer o desenvolvi~
menta do parque indústria! de autopeças
no País.
"Foi uma forma válida, naquela época, mas que, evidentemente, passadas
algumas décadas, tem que ser rediscutida.
''_Eotão,_ há toda uma dificuldade em
ajustar preços de autopeças com preços
de _automóVeis." (Transcrito das notas
taq uigráficas da reunião da CPI do dia

22/11189.)
3 -Liberdade de Mercado
A questão da liberdade de mercado foi
abordada de forma positiva pefos depoentes.
Vejamos as dec1arações do Dr. _Jacy Mendonça a respeito do assunto:
"Estranhamente, numa época em que
o mundo todo está rompendo os muros
que o separam, o Brasil quer se isolar:
são as nossas reservas, os impedimentos
nossos à importação, as dificuldades à
exportação e aqui acuso muitos empre~
sários e industriais que têm essa mentalidade já assUmida. O Brasil tem que
se abrir ao mundo."
"As vezes, nos colocam o tema "A
importação de automóveis"- defendemos a importação de automóveis. Há
produtos automobilísticos que não te~
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mos condições de produzir aqui e nem
teria sentido fazê-lo. Por que não importar, para quem quiser adquirir? Por que
não? MUitas vezes nos tocam o tema
''Outras indústrias automobilisticas''.
Por que não? Venham por favor. Nós
batemos a porta, pedindo que venham
outras indústrias automobilísticas, aqui,
assumir posição, produzir· aqui dentro.
t pelo bem do novo País."
"Infelizmente, tudo isso tem essas
condicionantes. Enquanto tiVermos todo
es_se quadro que desenhei a pouco, ninguém quer vir mais trabalhar conosco:
Ou põe um pé e fica aguardando a opor~
tunidade para pôr o outro,_ se e quando
as circunstâncias forem- convenientes. É
o fechamento do Brasil. Não são só os
incenti'ios, os benefícfos, é essa política
toda de fechamento, de enclausuramento do País, tem- que aCabar:H (Transcrito
das notas Taqui.gráfíCas- da reuniãO da

CP! do dia 21111189.)
O depoimento do Secretário da SEAP traz
mais luz à questão.
Vejamos as declarações do Dr. Edgard de
Abreu Cardoso:
"Se conseguírmos- abrir a economia.
Nesses setores que- V. Ex~ citou, há alguns delicadoS. Por exemplo, no de cimento, é difícil ter um tráfego internacional, mas, no de automóvel e de peças,
é possível uma_liberd~de de preços.
"Haveria de se chegar a um equilíbriO,
mas os setores oligopólizados_têm-condições de administrar a oferta, que é um
negócio--inuito sério. Ê posSível reduzir
a oferta dos produtos no mercado inter·
no, elevar os preços e mãnter a margem
de rentabilidade. Isso é possível fazer."
"Então, a plena liberdade no mercado
na qual, acredito e, pela qual, me bato,
por incrível que pareça, sendo da Seap
e do CIP, isso só seria possível se a eco~
nomia fosse aberta, do tipo da economia
americana ou japonesa. Se o empresário
nacional decide importar e paga os direitos e_ tarifas vigentes, ele tem plena condição de importar o Seú- prcidUfiY: Dã.
mesma forma, se ele quiser exportar,
não há nenhum impedimento ou prote·
ção ao mercado interno para que ele pos~
sa vender."
"A formação industrial brasileira é um
pouco diferente. Tivemos decisões de
empresas que foram localizadas. Fechou~se () mercado e se deu garantia de
mercadO pará elas. E- outras empreSas
que faziam o mesmo produto foram impedidas de vender no mercado interno.
Tiveram que recorrer à· exportação õu
vender através da empresa ·que se colocava."
"Realmente, essa proteção à empresa
nacional, válida durante um determinado período de tempo, hoje eu diria que
está' superãda; temos que- buscar novos
caminhos. Eu diria ainda, Sr. Presiden-
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te, apenas para complementar a idéia,
que a abertura internacional de mercado

é uma condição sine qua non para a liberdade de preço no mercado interno."
(Transcrito das notas taquigráficas da
Reunião da CPI do dia 22-11-89.)

4- Defasagem de Preços
Outra questão de grande relev:incia refere-se â defasagem de preços na indústria automobilística.
Vejamos os depoiinentos:
Dr. Pedro Eberhardt- Presidente do
Sindipeças:
"Devo esclarecera seguinte; q!JC esses
6,72% vieram, mas a nossa defasagem
é ainda de 23%; então é ainda insuficiente." (Transcrito das notas taquigráficas da Reunião da CPI, do dia 9-11-89.)
Dr. Jacy de Souza Mendonça- Presidente da Anfavea
"É necessário também dizer alguma
coisa sobre os preços e custos do setor.
Analisem, por obséquio. os gráficos 12
e 13. De janeiro de 1989 até ,hoje os
custos de produção dos veículos subiram
983% -está no gráfico 12. Mas vejam
os outros itens. Aço plano subiu
1.442.75%. Os pneus subiram
1.551,61%. Os forjados subiram
1.263,98%. Os vidros, 1.120,59%. Autopeças, 1.061 ,83%. Isto tudo forma um
custo para o automóvel que não é a soma, porque cada um desses itens tem
um peso especial. Então o resultado é
um custo total de 983,89% sobre o auto·
móvel. O custo de fabricação de um automóvel, durante o ano, até o dia 16,
subiu 983,89%. Vejam na página seguinte. O custo volta a aparecer como última
coluna do gráfico 13. E aqui os senhores
têm a possibilidade de comparar esse
custo com o IPC. O IPC - preciso dar
um esclarecimento aos senhores sobre
isto aqui. Usei aqui nessas colunas, para
fixar o 962 do IPC. 981 do IGP, o seguinte sistema: temos aqui os índices publicados até 31 de outubro, que chegaram
a 758,08%. Acontece que estamos no
dia 20, estamos a dois terços da inflação
incorrida durante o mês de novembro,
portanto. Se cOllsideramos que a inflação de novembro será igual a de outubro,
não terá nenhum aumento, tomamos
dois terços dessa inflação_ e colocamos
aqui. Resultou isto: 962 seria, hojC, o
IPC, 981 o !GP, 983 o INPC, 965 o lP A.
O custo da indústria automobilística subiu 984% e o preço autorizado 888%.
Insisto nisto para mostrar aos senhores
que, durante o ano de 1989, a evolução
dos preços dos veículos automotores foi
até agora inferior à dos índices oficiais
que medem a inflação.
"Tenho que aproveitar o parêntese
para dizer aos senhores o seguinte: não
temos nada a ver com o !GP. Não temos
nada a ver com o IPC. Por que o IPC
é uma cesta integrada por bens que compõem o consumo de uma faml1ia média,

e a nossa cesta é a cesta do aço~ do cobre.
do chumbo, das peças, das borrachas."
"S_e__os_ po~sos insumos sobem mais do
que os insumos que montam a ce_-sta do
IPC, os nossos subiram mais e nós tão
temos por que nos comparar."
"No entanto, é importante essa refe~
rência porque os salários sáo tratados
em função do IPC e daí se torna importante."
"Bom, o automóvel está longe de ser
o produto q uc apresenta maior alta de
pre_ços.'_' (Transcrito das notas taquigráficis da Reunião da C:PI do 'dia
21-11'89.)
Dr. EdgaTCr de Abreu Cardoso - Se~
cretáúo do Seap:
~·No Plano Verão, digamos, entrou
alinhado. A partir de Já, houve uma série
de discussões, basicamente em torno da
questão dã antecipação de custos, dos
dias que levam do levantamento da plariilha pela própria Anfavea até o final
cl_o mês, e_s_sa é a grande discussãç. E,
aí, nós caímos, ainda, na questão conceituai, questão técnica, ilós vamoS admitir
quínze dias estimados de custo a frente,
então, nós va_m_.os ter que fazer isso com
muita gen~e, com muitaS emp~êSas."
Inquirido pelo Relator se "há defasagem
ou não, o Dr. Edgard de Abreu Cardoso respondeu: "Não".
"E acrescentaria mais, quando se
acertou, na Câmara Setorial, no dia 30
de outubro, os reajustes de pre·ços, eram
exatamente em dma da estrutura de cus~
tos, ou seja, se houve um consenso no
dia 30 de outubro que as defasagens
eram, por consenso, aprovadas, não há
por que discutir defasagens, ou seja, não
foi o plenário fechado de representantes
do CIP que deliberou sobre o assunto,
mas foi uma Câmara Setoriat onde estavaia os interesSadOs."
- ----- -"Ora, aS-diScussóes não foram fáceis,
foram muito demoradas, mas o percentuais a que se chegou foram realmente,
de consenso. Esta palavra está escrita,
inclusive, na Ata da Reunião."
'~Em reunião realizada em 30/10 foram
aprovados por consenso ... "
''Então como justifiCar; realmente,
veículos inacabados? É difícl, realmenteé muito difíc;_i_l," (tran~crito das notas ta~
quigráficas da Reunião da CPI do dia
22-!1-89.)
VI - Conclusões dt:~: Re!ator
A explanação que acabamos de fazer, fesu~
me os principais aSpectos discutidos na CPI
da Indústria Automo_bilísti_ca.
Nossa posição sobre as questões levanta~
das, pode ser depreendida pelo que se segue:
1. Da Indústria Automobilística
Dos depoimentos prestados, fica claro que
a indústria automobilística nacional vem ex·
perimentando sé.rias dificuldades desde o se~
gundo choque do petróleo, em 1979, quando
de uma produção de 1.165.174 veículos em

Fe\te~ei,ro_ de

1990

1980, cai"para pouco mais de 780 mil unidades
no ano seguinte.
Desde então a recuperação tem sido lenta
e penosa. Já estamos virando a década e o
número de veículos produzidos ainda não alcançou o volume registrado em 1980.
A alternativa encontrada pela indústria foi
o mercado externo. Este passou de, aproximadamente, 12% do volume de vendas, em
1980, para 29%, em 198-8.
Hoje, em razão da suspensão dos benefícios_ concedidos à exportação e a falta de
atual_ização _tecnológica, o mercãdo externo
começa a apresentar problemas de saturação.
Na realidade, o produto brasileiro por sofrer
as _co_n_seqências da nova política económica
encetada pelo Governo Federal perdeu competitividade. As Yendas ao ext~rior, este ano,
já caíram 21% com relação_ ao ano passado.
Contudo, o fornecimento de veículos, sobretudo automóveis, para o mercado interno,
continua insatisfatórío, gerando problemas
para as concessionárias, para consorciados e
para compr<!-dores índiViduais.
Esta situação não é nova. Teve origem em
1986 por ocasião do Plano Cruzado_. Nesse
ponto, sou obrigado a defender a indústria
automo_biUstica, pois esta fói apanhada no
contrapé. Foi o único -segmento da economia
que naquela oportunidade não conseguiu reajustar os seus preços.
Desde então, a indústria automobilística
e- os segmentos que a compõem, que são os
distribuidores e fornecedores de autopeças,
não tiveram mais acerto.
Os distribuidores abriram mão de parte da
sua margem de lucro para que a Indústria
continuasse produzindo; o setor de autopeças, à medida que não conseguia se acertar
com as montadoras a preços compatíveis,
procurou o mercado externo.
A indústria de autopeças partiu de um patamar de 5% de dependência do mercado
externo, em 1981, para cerca de 15%, em
1988.
A indústria automobilísticà .quê iesporidia
por 65% do mercado em 1981, caiu para 55%
em 1988. Portanto, o avanço registrado nas
exportações corresponde a uma qu-éda no for~
necimento às montadoras.
Esta é a razão verdadeira pela qual a indúStria automobilística, hoje, só produz. soo mil
unidades_ por ano.
_
O r6direcíonamento do mercado feito pela
indústria de autopeças explica, tamb~m, a
sua baixa capacidade ocios~ de. produção
(13%) e os investimentos ·maciços que ela
vem empreendendo.
É interessante notar que_ o setor de auto~
peÇas se diz apto a "ajudar a indústria automobilística a dobrar a atual produção de carros nõvos em cinco. anos, basta,ndo que haja
um planejamento sério e mercado".
Registra-s_e, ainda, que o segmento de autopeças pode dobrar, em cinco an6s; o volume das suas exportações desde que "o País
volte a conviver com a prática de umã pplítica
cambiai saudável". Portanto, se há estrangulamento na produção de autopeças, a falta
d~ componentes nas montadoras, que já ge-
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rou a perda de produção de 92.000 veículos
peças de uma forma oligopsónica.
e mantém 26.000 unidades inacabadas nos
A quebra desse oligopsónio pela indústria
pátios, deve ser decorrente do ~reÇo.
de autopeças acabou invertendo a situação.
2. Dos Preços
Hoje, é a indústria automobilística que deTãnto o Presidente da Anfav~a como o
pende do setor de autopeças.
Presidente do Sindipeças reclamaram da deAs difiçuldades surgem exatamente aí.
fasagem de preços nos setores produtivos que
Quando uma única fábrica de freio_s pode
representam.
paralisar todo um setor produtivo, chega-se
Segundo o Presidente do Sindipeças, a de~
à conclusão de que a liberdade de mercado
fasagem no setor de autopeças·-e-de 23%.
se torna imperiosa.
No setor automotivo, a defasagem seria de
Num mercado o_Ugopolista e, em alguns ca10,4%, de acordo com os dados [omecidos
sos, monopolista, pode-se, como bem frisou
pelo Presidente da Anfavea.
o Sec-retário da Seap, manter os lucros, mesNo entanto, segundo o Secretário da Seap,
mo reduzinçlo a produção.
os preços dos veículos, quando o Plano Verão
Dessa forma, a escassez não é devida à
foríniplementado, estavam alinhados, não
determinação, pelo governo, de preços inaexistia nenhunia defasagem de preços. Trans~
ceitáveis, mas a outras razões.
creveremos, abaixo as declarações do Secre~
Essas razões vieram a público após a instatário:
lação deSta CP!.
Os fornecedores de peças, na realidade,
"No ca'3o específico do Plano Verão, nós
demos um reajuste no dia 12 e repassamos,
reivindicam junto âs montadoras a diminuiera a época da planilha da Anfavea, e acertação do prazO de pagamento de 30 dias para
mos todos os reajustes ... "
_ 15 dias, como forma de contornar problemas
relativos a defasagens de_preços.
Posteriormente, devido a questões conceituais, surge o problema da antecipação de
As defasagens de preços, no caso, se r e lacustos ou seja, os custos são levantados numa
ciQnam a_ a_çertos qu~ devem ser feitos entre
determinada data e os reajustes de preços
as_ montadoras e_ os fornecedores de autope·
ças. Situa_çã-º que só pode ocorrer num mersão dados em outra. Esse_ problema gera
grande discussão. A Seap não admite ante- cado otigopolizado e que se torna ainda mais
cipar custos, ad_tqde que considero correta.
imperfeita com uma excessiva intervenção do
Enfim, de acordo com o Secretário da
governo no processo, seja determinando preSeap, não há defasagens de preços.
ços, seja criando obstáculos à implantação
Convém transcrever as declarações_ do Pr.
d~ nQvas indústrias de autopeças e automobilísticOs n6Pãís-.-Edgard de Abreu Cardoso a respeito do assunto:
A maior alegação das indústrias de auto"E acrescentaria mais, quando se acertou, peças para a reduÇão do prazo de pagamento
na Câmara Setorial, no dia 30 de outubro, é a de que as montadoras vendem os veículos
que produzem ãs suas concessionárias meos reajustes e preço. era exatamente em cima
da estrutura de custos ... "
diante pagamento _â vista.
_
Realmente, a indústria automobilística hã.:
A questão passa a ser de custos financeiros.
via conseguido na reunião da Câmara Seta- Quem vai arcar com o ónus do financiamento
das vendas? Quanto tempo as riiontadoras
ria!, além dos 90% do lPC mais 15 a 19%
de acréscimo referente ao modelo de 1990, agueritarão manter veículos inacabados nos
o que, com qualquer dos acrésci.roos adicio- pátios?
nais, supera em muito a inflação registrada
A forma de pressão é simples: 5 empresas
no perfodo.
de autopeças podem, literalmente, parar a
Desta forma, conclui-se que os preços, à
produção de auto'{eículos; basta suspender
primeira vista defasados, se encontram ajus- o fornecimento de peças à indústria automotados.
bilística.
Na realidade, os preços devem estar acima
Portanto, ffiesmo havendo uma fisCalizadas taxas inflacionárias devido à chamada
ção da Sunab nos pátios das montadoras para
"maquiagem" do produto. São pequenas moverificar se os veículos estão prontos e estoca~
dificãções introduzidas para lançar carros codos ou se as unidades est.ão_ incompletas, comemorativos com preços acima da tabela, ou
mo foi sugerido nesta CPI, essa fiscalízação
mesmo troca de motores em carro de série
não trará solução para o desabastecimento.
para justificar o aumento de preços etc.
O_impasse entre fabricantes de autopeças
Tudo isso para não se falar no cancelae montadoras deverá continuar, gerando cusmento da produção de determinado veículo
tos crescentes aos consumidores.
e lançamento de um outro com fantásticas
4- Da Liberdã.de de Mercado
Parece haver unanimidade de opinião, por
"inovações" tecnológicas e preços, também,
fantasticamente altos.
parte do setor privado e da Seap, quanto à
Portanto, chego ã conclusão de que a quesliberdade de inercado.
tão do desabascecimento é outra.
As declarações do Presidente da Anfavea
3. Da Oligopolização dos Setores ·
são plenamente favoráVeis à importação de
Dos depoimentos prestados a esta Comisveículos e de componentes e mesmo à instalasão, chega-se à triste constatação de que tanto
ção de novas uni_çlades produtoras no País.
o setor automobilfstico quanto o de autopeças
O Secretário dã: Séap, apesar de pronunsão oligopolizados.
cia_r~se favoravelment~__quanto à liberdade de
mercado, colocou algumas dificuldades quanNum passado próximo, a indústria automobilística chegou a dominar o mercado de autoto_ à consecução de tal objetivo. Lembrou
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que não foi possível haver acordo entre as
partes interessadas_ do Brasil e da Argentina
para a abertura dos dois mercados as suas
respectivas indústrias automobilísticas e de
autopeças.
A abertura de mercado não implica acordo
entre pafses. Implica redução de barreiras alfandegárias, eliminação de dispositivos legais
que impedem a implantação de novas indústrias no país, eliminação do protecionismo,
entre outras medidas que devem ser tomadas
para integrar a economia brasileira no concerto da economia internactonal.
A abertUra de mercado, tanto solicitada·
pela popuhição, quanto pelo próprio setor
automobilístico, eliminaria a necessidade de
controle de preços por parte do Estado, que
poderia, assiril, se dedicar â defesa do consumidor atraVés de uma fiscalização mais acura·
da da qualidade dos bens produzidos no País
(segurança-; -economia, poluição, etc.)
5- Dãs Considerações Fínais- e-das Reco~
mendações.
Depreende-se d~ tudo o que aqui foi exposto que a indústria automobilística passa realmente por uma séria crise. Todavia, esta crise
não-e devida sOmente ao controle de preços
que é efetuado pelo Governo, mas, também,
às imperfeições qUe O mercado apresenta.
Assim, considerando, principalmente,
que:
a) o controle de preços tem trazido proble·
mas tanto ao setor automobilistico quanto
ao setor de autopeças;
b) a equalização preÇOs/C-ustos acertados
para resolver as defasagens acarretadas pelas
medidas económicas governamentais visando
o combate à inflação, são sUperadaS no decorrer do processo de entendimento devido a
questões conceituais;
·
--C) éfritpoSsível se chegar a um acordo metodológico a respeito de custos futuros entre
.os órgãos controladores de_preço e os fabricantes;
d) o mercado se apresenta extremamente
oligopolizado, tanto no segmento automotivo, quanto no de autopeças;
e) !1 oligopolização tem prejudicado um
entendimento mais efetivo entre os setores
automobilístico e de autopeças;
f) os preços não representam o principal
problema para quebra no fornecimento de

peças;
g) a discussão principal entre a Anfavea
e o Sindipeças gira em torno de prazo de
faturamento;
h) o consumidor brasiteiro não pode conti~
nuar a sofrer as conseqências dessa disputa
entre os setores automobilísticos e de autopeças;
i.) a intervenção governamental tem-se
mostrado inócua e prejudicial aos interesses
nacionais, ao continuar desenvolvendo uma
política que só favorece o surgimento de "car~
tóríos", industriais;
j) a câmara setoriat automobilística não foi
capaz de res_olver o problema existente entre
as montadoras e o setor de autopeças, reco~
mendamos:
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mais peças que o instruem ao Ministério da

querimento n.., .739, de__l989, de autoria do
Senador Sílviá Name.
-

Fazenda, para que este o encaminhe à Secretaria de Assuntos EconórniOOS, para apurar
as responsabilidades das montadoras e dos
fornecedores de autopeças; pela falta de acer-

- A Presidência comunica aO Plenário que,
durante o recesso, recebeu comunicações de
vários Srs. Senadores de ausência do P~ís.

a) a remessa _de cópia desse relatório e de-

to entre esses segmentos industriais;
b) a remessa de cópia desse__ Relatório e
demais peças que o instruem ao_ Ministério

do Desenvolviffienio e da Indústria e Comércio, para qU:e'reveja a política índustrial para
o setor; · '
·
"
c) a remessa de cópia desse Relatório
demais peças que o instruem à Secretaria de
Planejamento da Presidência da República

e

para que esta, juntamente-com os demais Ministérios ·cta ár_ea econômica, possam mOdi-

ficar a atual pofítica de proteção de mercadO~
de modo a permitir a instalação de novas
indústrias produtoras de automóveis e de autopeças e autorizar a produção de automóveis
às indústrias produtoras de outros veículos
já instaladas;
d) a abertura do mercado nacional para
a aquisição de veículos e peças produzidas
no exterior, a fiffi de restabelecer o equilíbrio
do mercado setorial;
e) a náo concessão de favoi'es fiscais de
qualquer ordem que possam onerar o Tesouro Nacional e o contribuinte;
f) a instalação de novas indústrias mediante compromisso de píaduzir, no País, veículos
tecnologicamente avariçados .e que possam
competir no mercado internacional, sem benefícios fiscais.
É o parecer:
Sala das COm'issões, 5 de dezembrO-"de
1989. -Leopoldo Peres.Presidente- Gomes
Carvalho.Relator .....;. Francisco Rollemberg
- Divaldo Suruagy - Silvio Name - Ro~
berto Campos.
-

O SR. PRESIDENTE(Antônio Lulz Maya)
-A Presidência reCebeu, da Pre"feitura Mu·
nicipal de COntagem, o Ofício no S/1, de 1990
(n~ 798/89, na ongem), s-olicitando a retific3.·
ção das Resoluções n~ 181, de 1986, 373 e
430, de 1987. que autorizam a Prefeitimi Municipal de CoO.tag"eni (MG) a contrair jUnto
à Caixa Econôniica Federal financiamentos
através do fundo de Apoio ao Desenvolvi·
menta Social - F AS.
,.
-A matéria será despachada à Comissão· de
Assuntos Económicos.
'·

O SR. PRESIDENTE(António Luiz Maya)
-A Presidência ·recebeu, da Prefeitura Municipal de GoiáS, o OfíciO ii~ ·s/3, d~ 1990
(n~ 26/90, na origem), solicít<i.ndo nos tern.los
da Resolução n~ 9fl-/89, autotj~aç_ã9·Para emissão de Títulos da dívida Públfca do Estado

de Goiás tio va\or de NCz$ 4:000.000.000,00
(quatro bilhões de cruzados novos).
A matéria ficará n3. Secreta.rla GCral da
Mesa, aguardando a complementação da do·
cumentação necessária.

OSR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-A Presidência cOmuniCa ao Plenário que
a Comissão Diretora aprovou, na reunião de
15 de dezembro de 1989, às 19 horas, o Re-

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)

São as seguintes as comuniCações rece. bidas.
Em lQ. çl.e janeiro de 1990
Senhor Pre&idente_.
Tenho àhonra de comunicar a Vossa Exce~
lênria, de ~co.rQ.o c:om o di?Posto rio art. 39,
alíneaa do Regimento Interno, que me ausen·
tarei do País a partir do dia 21/1/90, para
breve viagem ao estrangeiro, em caráter par·
ticular.
Atenciosamente saudações, - Edison Lo·
bão,
Brasília 19 de dezembro de 1989
Senhor Presidente.
Tenho. a honra de comunlcitr a Vossa Excelência, de acordo com o disposto no art. 39,
alfneaa, do Regiinento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa a partir do
dia 19/12/89, para breve viagem ao estran·
geiro, em caráter particular.
Atenciosas sau-dações - SenadorEdison
Lobão.
Senhor Presidente
Teilho a honra de comunicar a Vossa Exce~
lência, de acordo com· o disposto no art. 39,
alíneaa, do Regimento Interno-, que me au·
sentarei dos trabalhos da Casa a p-artir do
dia 30/12/89, para breve. víágem .ao esfran·
&eira, em caráter particular.
Atenciosas saudações, Brasília, 28 de de~
zembro de 1989. - Lourival Baptista.
Brast1ia, 26 de janeiro de 1990
Senhor Presidente.
Tenho a honra de comunicar a V. Ex\ de
acordo com o Regimento Interno em seu art.
39, alínea a, que me ausentarei do País em
viagem de caráter particular à Alemanha,
França, Inglaterra e EUA, no período de 31-1
a 14-2 do corrente.
Renovo, na· oportunidade, votos de apreço
e ·especial consideração. - Senadorjosé
Agripino.
.Brasília·, -19 d-~ fineiro de -i990
Senhor Presídeme,
-renho a honra de comunicar a Vossa Ex~
lência, de acordo cortro-dispo5to no art. 39,
alíneaa, do Regimento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa a partir do
dia 21 do corrente mês, para breve viagem
ao estrangeiro.
Atenciosas saudações- Divaldo Suruagy,
Senador.
Em 11 de janeiro de 1990
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce·
lência, de acordo com .o disposto no art.43,
alíneaa, do Regimento Interno, que me ausentarei do País a partir do dia 13 de janeiro
até23 de janeiro, a fim de participar de confe·
rência internaCional, como convidado do Governo Soviético do Global Forum on Envi-·

e
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ronment and Development for Survival, a ser
tea1iüd0 erri Moscou.
Atenciosas saudações -Roberto Campos,
Senador.
Brasma, 5 de janeiro de 1990
$enhor Vice· Presid.ente,
Comunico a Vossa Excelência, nOs termo-s
do di~p~sto J?.O art. 39, alínea a, do Regime:Q.to
Interno, que me ausentarei do País, no perfádo ,d;,_ 9_,a J7 do corrente, para breve_ viagem
à Argen.tina e· ao Chile, em caráter particular,
Até.ticiosas saudações, - SenadorNels.on
Carneiro.·.
Exm9 Sr.
Senador Nelson Carneiro
Presidente do Senado Federal
ComUnico a V. Ex~s, para os devidos fins,
que atendendo a convite da Universidade de
Johns Hopkins, estarei ausente do PaíS, em
viagem aQs Es1:3.âciS Unidos da América do
Norte, no petródo compreendido entre .os
dias 14 e 25 do corrente mês.
Cordiais Saudações, - Senador Marco
Maciel.
Brasília, 12 de janeifá·d_e.i99o
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a. Vossa Exce·
lência, de acordo com o disposto no art .. 39,
alínea a_, do Regimento Intemo, que me ay.sentarei do País, no período de 13-1 a 2(,:..1
do correp.te, a convite do Centro_ de l!Siados
Brasileiros e da Johns Hopkins Uníversity
em Washigton e da Câmara de ComérCio Brasil-USA, em New York, para participar a·e
painel a respeito do quadro político brasi·
leiro,_ ~leição presidencial e seus desdobramentos.
Cordialmeilte, - SenadorJorge Konder
Bornhausen.
· ·
São Paulo, 11 de janeiro de 1990
-Senhor Presidente,
·.. ·
Co.tfitinico a V, Ex''\ noS teimas dO disposto no Regimento Interno desta Casa, que ine
ausentarei do País a partir do próximo dia
14, com destino a Bonn, Alemanha Oêiâental, para participar da "Conferência N'o;çteSul" patrocinada pela Funcación Frieaeiich
Ebert.
Aproyeito a oportunidade para renovar a
V. Exc1t os protestos de mais alta estima
e consideração.
_
·
Atenciosamente, - Senador Ferriaitdo
Henrique Cardoso.
Brasflia, 1~ de janeiro-de 1989
Senhor Presidente,
_
_
Atendendo dispositivo regimental, _comunico a V. Ex• qué me ausentarei do Brasil
no periodo de 10-1 a 31-1 do corrente ano.
- Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Ex• meus protestos de elevada estima e
~- , _
_
_
consideração.
COrdialmente, - SenadorMarcondes Gàdelha, Líder do PFL.

Ofício n' 0001/90
. _ São Paulo, 12 de janeiro de 199Ó
Sr. Presidente,
,
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t Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo com_o d.isposto no art. 39
alineaa, do Regimento Interno, q!)e me ausentarei dos trabalhos da Casa a_ partir do
dia 12-HW até o dia 26-1-90, para breve viagem ao estrangeiro, em caráter particular .
. Atenciosas saudações, -Mário Covas. ·
OfíCio n~ 002189 ·
Brasílía, 8 de janeiid d~ 1990
Senh:or Presidente,
! Atendendo ao disposto no ait. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico

a VOssa Excelência que me auSentãtéi'do País
no período de 12 a 14 do corrente· mês, a
fim de tratar de assuntos particulares,
Na oportunidade, renovo a Vos-sa Exce-

lência ~a minha expressão de alta estima e
distintá apfeço. ---Senador Affonso Camargo.
OSR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
--- A presidência comunica que, durante o
recesso recebeu dos Senadores José Richa
e Mário Covas, comunicação de que reassu·
miam -em 27 de dezembro de 1989 e 12 de
j'aneiro último, respectivamente, o mandato
de senador.
São as seguintes as comunicações recebidas
Urgente PD 27-12-89
Excelentíssimo Sr. Senador Nelson Carneiro
Digrifs_simo Preside-nte do Senado Federal
Brasília/DF ·
éóticluindo, nesta-data, licença para ti"at<i
assuntos particulares, comunico ilustre presidente reassumo hoje, ·mandato senador _estado Parana, re.ceba cordial e fraterno abraço,
- José Richa Senador.
Em 12 de janeiro de 1990
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a-Vossa Excelência que, terminada a licença ~m cujo gozo
me achava, reassumo hoje o exercício do meu
mandato.
Atenciosas_sauda_çóes, -Mário Covas.

O SR. PRESIDENTE( António Luiz Maya)
-A Presidência recebeu a mensagem no 45,
de 1990 (n~ 930/89, na brigerri), âe 15 de
dezembro passado, pela qual o Senhor Presidente da República, nos term_o~ dç art. 52,
inciso IX, da Constituição Federal, solicita
aut~rização para que o Governo do Estado
de Minils Gerais possa elevar, em caráter excepcional e temporariamente, o limite de endiVidamento daquela Unidade .fedr;:rativa, a
fim de que possa emitir, rrleâiantf! registro
no Banco Central, letras f_inaqceiras do _Tesouro do Estado4e Minas_ Gerais (Lftmg).
A matéria será despachada à Comissão de
Assuntos Económicos.- , o' SR. PRESÍDENTE (Antônio Luiz Maya)
-A Presidência receb~u a mensagem n~ 46,
de 1990 (no 931/89, na origem), de IS de
dezembro passado, pela qual o Senhor Presidente da República, nos termos do art. 52,
inciso IX, da Constituição Federal, solicita
autorização para que o Governo do Estado
do- Espírito Santo possa elevar, temporariamente, o limite_de endividamento daQuela.
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unidade fec!erativa, a fim de que possa effi.itir,
mediante registro no Bã:nco Central, letras
financeiras do TesouJ;o_ QQ Estado do Espírito
Sánto (Lfles). ·
A matéria será despachada à Comissão de
Assuntos Económicos.

Minha ausência é em atendimento às atribuições como meinbro observador do Parlamento Latino_-Americano.
Aproveito a oportunidade_ para reafirmar
a Vossa Excelência minha consideração e
apreço. - Irapuan Costa- JúniOr, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Antônio LuizMaya)

Eril, 14 de fevereiro" de 1990
Senhor Presidente,
_Tenho a honra de .comunicar a Vossa Excelência, de acordo com o disposto no art. 39,
alínea a, do Regimento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Cas.a a partir do
dia 18 de f~vereiro Çlo- corre_nte, para breve
viagem ao estrangeiro_. a convite d~ Governo
do Estado_ de _Mato Gr9sso.
Atenciosas saudações, ~Senador Márcio
Lacerda.

--A Presidência recebeu a mensagem no 47,

de 1990 (n~ 994/89; na Origeril)Lt;Je_27 de d~~
zembro passado, pela qual o Senhor Presidente da República, nos termos ·do art. 52,
inciso V, da Constituição Fede-râ1, solicita au·
torização para ·que O Banco Central do Brasil
possa ultimar aditivo ao contrato de financiamento externo celebrado entre aquele Banco
e a-Agência Intergovernamental Japan Brazil
Agricultural Development Corporation (Jadeco), no valor de ~t~ dezenove bilhões, seisExm~ Sr.
centos e oitenta milhões e quatrocentos mil
Sen. Márcio_ Lacerda
Yenes Japoneses.
DD. Senador da ª-epúbtica
A matéria sàá despachada à Comissão de
Brasília/DF.
Assuntos Ecop.Qmicç~.
Excelentíssimo Senhor,
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) .
Mato Grosso, como eh de Córihecimento
-A Presidência recebeu a mensagem n~ 48,
de todos, eh um estado eminentemente agríde_ 19?Q (n~ 995/89, na -origem), pela qual
cola e, nos últimos tempos, houve uma sensío Senhor Presidente da República, nos tervel queda, de pelo menos 30 por cento, em
mos do art. 52, íneiso V, da Constituição Fe~
U:Q_ssa safra, -devido a vários fatores. O Godera!, propõe seja autorizada a República Federativa do Brasil a ultimar aditivos aos con- .vemo do Estado em conjunto com o Governo
F:~eral, está inVestindo na busca de novas
tratos de crédito externo_ celebrados em 25
saldas, not3.damente através dO Pacífico, já
de outubro de 1982, com o Banco -Interamet~ndo consegui~o um gr~n.de avanço nesse
ricano de Desenvolvimento-:- BJD.
sentido, com o início da construção da estrada
A matér~a será despachada à Comissão de
Assuntos Económicos.
ligando Mato Grosso a San Mattias e Santa
Cruz/Bolívia e recebido anuência para a imOSR. PRESIDENTE (Antônio Iulz Maya)
plantação da zona de processamento de ex- Sobre a mesa, comunicações que serão
portação (ZPE) em Caceres-MT, e com isso,
lidas pelo Sr. 1~ Secretáiio.
reduzirmos significativamente· os custos de
São_Hdas as_segllirites.
úete para O eSCOamento da produção.
Buscamos concretizar nossa meta, que é
Reassumifldo mandáto coffio Senador da
a de enc;ontrarmos uma saída da nossa safra
República, por Minas Gerais. Senador Alfre. agrícola pa,ra outros países do mundo, através
do Campos.
Para se ausentar do País. Sen~dor Irapuã· do Oceano Pacífico, promovendo um maior
estreitamento das relações, visando a integracosta Júnior.
ção Latino-Americana e o Desenvolvimento
Regional de Fronteiras.
Of. no 005/90
Por estaS razõeS, sentimo·nos honrados em
Brasília, 12 de fey-ereiro de 1990
convidar (V. Excia.), a fazer parte da Comitiva Goveroa,mental, no período de 17 a
Senhor Presidente,
21-2-90, em_visüa ofiCial aos países do Peru,
Com a satisfação de cumprimentá-lo, co- Chile e Bolívia,
m_!Jg_i_cp-;lhe que, expirado o prazo_ de licença
Contando_ com a anuência de V. Excia.
que requeri, nos termos do art. 56, inciSo para esta grande missão, aproveitamos do enII, da Constituição Federal e do art. 43, inciso sejo para reiterar-lhe nossos protestos de real
II, do Regimento Intex:no do Senado Federal, apreço e consideração. Atenciosamente,
à partir de 10 de outubro de 1989, reassumo
CarloS GonieS Bezerra- Governador do Esmeu mandat~ como Senador da República
tado de Mato Grosso.
por Minas Gerais.
Atenciosamente, Senador Alfredo CamO SR. PRESIDENTE(Antônio Luiz Maya)
pos.
-As comU.riíéaÇOes li_d_as. vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser
lido pelo Sr. .1~ Secretário.
Of. no 9190
É lido o seguinte
Brasília, 13 de fevereiro de 1990
Senhor Presidente,
REQUERIMENTO -N• 6, DE 1990
Comunico a Vossa Excelência, dando cumPrimento às normas regimentais da Casa, que
estarei ausente do Pafs no período de 19 de .
Requeremos, nos termos do art. 218 do
fevereiro a 5 de março próximo Vindouro.
Regimento Interno e de a~rdo com as tradi-
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ções da Casa, as seguíntes homenagens p_elo
falecimento do ex-Senador Julio Leite.
a) inserção em ata de um voto de profundo
pe...-ar;
b) apresentação de condolências à faml1ia
e ao Estado de Sergipe.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1990.
-Francisco Roiiemberg:

(0 Sr. Ant6nio Luiz Maya, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência que
é ocupada pelo Sr. Pompeu de _Sousa, 3" Secretário.)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O requerimento lido dependede votação,
em cujo encaminhamento poderão fazer usO
da palavra os Srs. Senadores que o desejarem.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fran·
cisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB- SE. Para encaminhar a votação.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, com pesar
recebi a notícia, no dia 6 próximo passado,
em Aracaju, do falecimento do eminente Senador Júlio César Leite. _
Tive oportunidade, Sr. Presidente, logo
após formado, quando do regt:esso ao meu
Estado, de participar de memofáVet campanha política na qual S. Ex•, o Sr. Senador,
já afastado da vida pública, foi convocado
pelos sergipanos para compor, ·eom a dissidência da União Democrática Nacional, uma
coligação, uma frente ampla, para enfrentar,
àquela época, o também Senador por Sergipe
Leandro Maciel e o ex-Governador Luis Garcia.
Era uma luta temerária.
Poucos acreditavam que essa frente ampla
pudesse ser vitoriosa. E para equilibrar a nossa campanha, para trazer a paz, a tranqilidade
â famfiia sergipana, veio Júlio Leite a Sergipe, e fez uma campanha a seu estilo: tranqUe,
calmo, educado, sem agressões, fez uma campanha em nível alto e somos vitoriosos. É
eleito Seix"as Dória, é eleito Júlio Leite.
Veio o movimento de 64, é deposto Seixas
Dória, Júlio Leite continua no Senado com
a sua inteligênCia, com a sua cultura, com
a sua desenvoltura e com a sua paciência,
a prestar inestimáveis serviços a Sergipe.
Por isso, Sr. Presidente e Srs._ Senadores,
este sergipano não se poderia furtar de, neste
instante, trazer a esta Casa esta infausta notícia e dizer que Sergipe lamenta- e lamenta
muito-, porque o Senador Júlio Leite, homem de família tradicional, não galgou os
altos cargos públicos, no meu Estado e na
Nação, pela tradição que lhe conferia a sua
família, mas pelos seus próprios méritos e
pela sua qualidade de líder.
Quando estudante, foi aluno lauread_o na
Faculdade de Direito da Universidade do
Brasil; voltou para Sergipe e lá dirigiu o Banco Sergipense; o Banco de Sergipe; a Empre~
sa Santa Cruz de Estância, onde, pela primeira vez no meu Estado, o empresário preocu~
pa-se com o social, e a Empresa Santa Cruz;
àquela época, cria creches, instala clubes so-

clais, leva serviços médÍcos e odontológicos
e procura dar ao trabalhador estanciano e
sergipano o recoi:thecimento do peso e do
valor do seu trabalho. Era um homem de
larga visão social, de extrema sensibilidadee, por isso mesmo, nos cargos que ocupou,
sempre honrou o meu Estado.
Sr. Presidente e Srs. Sena:ctõi=es, rião pOderia deixar;-ainda que em breves palavras, de
registrar nosso pesar pelo falecimento de Jú~
lia César Leite e homenageá-lo, porque todo
o Sergipe, niste instan-té, também o homenageia através do seu Representante.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.. (Pausa)
Aprovado.
A Mesa assoda-se às homenagens e fará
cumprir a decisão.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa~ requerimento que será lido
pelo Sr. Pril!Jeiro 5_e_cre~ário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 7. DE 1990
Nos termos do art. 216 do Regimento Interno, solicito do Exm" Sr. Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social as seguintes informações:
_- _ _
a) Quais ri_s valores dos recursos repassados pelo SUDS à Se_cretaria de Saúde doEstado de Rondônia nos exercícios de 1988-e

1989 para:
1) Assistência Médica Hospítalar;
2) CoQ-struç_~o ·da rede física hospit8.lar e
aparelhamento da mesma.
b) Quais as Fundações e Associaçóes Assistenciais sediadas no- EstadO de Rondônia,
que mantém convênios com o Inamps
(SUDS) e em que data foi iniciado o referido
convênio e quanto já foi repassado aos mesmos no exercício de 1988 a 1989.
Bras11ia, 16 de fevereiro de 1990. -Senador Ronaldo Aragão.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O requerimento lido será submetido ao
exame da Comissão Difetora.
Passa-se, agora,__ ~ apreciação do Requerimento no 2, de 1990, anteriormente lido.
Concedo a palavra ão nobre Senador Mau~
ro Benevides, para emiti:[' parecer pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. MAURO BESEVIDES (PMDB --'
CE. Para emitir parecer. Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
eminente Senador Ronaldo Aragão solicita
autorização do Senado Federal para que possa participar, na· República Federal da Alemanha, juntamente com outros Congressistas, de um ciclo de estudo e informação na
área de energia nuclear, em conformidade
com o programa enviado ao exame do Senado
FederaL
TrataMse, sem dúvida, Sr. Presiderlte, de
missão de inquestionável reley;incia, daí por
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que o nosso parecer é favorável à concessão
dessa autorização ora postulada, com base
no gue-dispõe o Regimento Interno da Casa.
É o. parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O parecer é favorável.
Passa-se à votaÇão do requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
É concedida a autorização.
O SR~ PRESIDENTE (Pompeu de Sous_a)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides, para emitir parecer sobre o
Requerimento fi!' 3, de 1990, anteriormente
lido.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
eminente Senador Teotonio Vilela Filho- solicita autorização do Senado Federal para que
possa participar, na República Federal da
Alemanha, juntamente com outros Congressistas, de um ciclo de estudo e informação
na área de energia nuclear, em conformidade
com o programa enviado ao exame do Senado
Federal.
TrataMse, sem dúvida, Sr. Presidente, de
missão de inquestionável relevância, daí por
que o no-sso parece.f é favorâvel a- conceSSão
dessa autorização ora postulada, com base
no que dispõe o Regimento Interno da Casa.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- PassaMse à votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Concedida a autorizac;ã~?.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS PA. Pronunc.~a o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, ainda há pouco
foram lidos pelos Sr. Primeiro-Secretário dois
requerimentos que apresentei à Casa. O primeiro é voto de aplauso que deve__ser expressado, se assim concotdar o Senado da República, às nações do Leste Europeu, especial:
mente à Polónia, â Tchecoslováquia, à Roménia e __ à República Democrática Alemã,
pela evolução dos acontecimentos políticos
lá ocorridos e, conseqentemente, pela democrat~açã~ daqueles_ regimes.
Solicitei também, no requerimento, que
fosse prestado, através da Embaixada da
União Soviética no Bràsil, o ãpiauso do Senado da República pela decisão histórica da eliminação do monopólio político do Partido
Çomunista da União Soviética, que foi a
grande conquista recente do estadista Mikhail Gorbachev. E apresentei também um requerimento de regozijo, que d~ve -ser apre-

Fevereiro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

sentado junto à Embaixada da Africa do S_ul,
que o caminho para Londres e Paris passava
pela libertação do líder nacionalista Nel~on
por Pequim, pela África, quando esse expansionismo soviético piti"ecia indestrutfvel, soMandela e pelas modificações corajosas que
o Presidente Frederik de Klerk está fazendo,
mos hoje testemunhas privilegiadas do que
vísaildo elimiD.ai" O prOcesso racista do apar- está acontecendo de g._:r:g.a maneira que duvido
theid.
alguém tenha previsto. Não conheço nada
E, como estou inscrito, preferi;- ao- iúvés 'do que tenho lido a esse respeito e que houde fazer a defesa dos requerimentos oralmen·
vesse, sequer, uma. possibilidade de previsão
te, aproveitar a inscrição para falar a respeito,
do que está ocorrendo, a não ser no livro
e recuo aos· meus tempos de estudante de
de uma senhora, uma escritora francesa, Hé. ginásio, já bem recuados, sem dúvida, e anléne Carrére -d'Encausse, qu-e previu o destigos.
moronamento do sistema soviético a partir
Era pela altura de 1935, 1936, quilndo prcda lutà das_ nacionalidades, o que está aconte, sidia um diretório estudantil_ s_ecl,li!_Qarista.
cendo um pouco agora, mas depois da aberLembro-me de que os integralistas tentaram
tura da Perestroika e da Glasnost.
O marxismõ havia crescido tanto que Marx
cooptar-me e, então, faziam discursos contra
a dívida externa, faziam- discursos contra a
fez mais prosélitos do que Cristo, só perdia,
chamada falta de soberania brasileira e pregaem quantidade, para Maomé ..Havia mais
marxistas no Mundo do que cristãos, e menos
vam um nacionalismo ardente. E eu recUei
ffiarxistas fio Miirido que muçulmanos, apedaquelas pre-gações a partir do momento em
gue, em primeiro lugar, não tinha nenhuma
nas.
O Manifesto de 1848 já era muito 'claro.
simpatia pelo que acontecia na Europa com
o faScismo e o nazis-mo. E, em segundo lugar, - --Ele diZia no seu início; as suas primeiras palaporque percebi que a linguagem era uma linvras: "A História da sociedade até aqui exisguagem autoritária. PoUco depois fui tambem -tente era a História da: luta de classes". Pouco
adiante afirmava:
contactado pelos comunistas da mírl.ha classe,
"Na sociedade burguesa, 0 passado
que- chegaram a dizer-me: ''Não se trata de
domiiiã 0 presente; na sociedade comufazer do Brasil apenas um Pafs independente
nista, 0 presente domina 0 passado."
e soberano, trata-se de criar uma nova humanidade em que nenhum homem seja capaz
de explorar o trabalho do seu semelhante".
''A t~oria do comunismo" - prosseEssa mensagem para um menino de quinze,
gue o ManifestO- ••p-ode ser sintetizada
dezesseis anos .. que vivia dificUldades, que
numa breve sentença: abolição da proa sua família tinha tido abastança e a havia
priedade pri~a~a."
perdido, uma mensagem, repito, tinha o poder, que hoje, digo, de uma bomba nuclear.
Assim foi e tem sido há setenta e dois anos
Afastei-me, entretanto, das subseqentes
na União Soviética e há mais de quarenta
reuniões, porque os comunistas, ne-ssa época,
no Leste Europeu, nos países chamados satéeram muito transparentes. Estávamos vivenlites.
do a Terceira Internacional e eles não podiam
Ao cabo dessas sete décadas, a esperança
admitir, de maneira nenhuma, que uma pesdepositada na eliminaÇão da propriedade prisoa que tivesse crença religioSa pudesse ser
vada desvaneceu-se. O resultado econômico
comunista. De maneira que, quando chegou
foi pésSimo e os Partidos Comunistas provaa doutrinação do materialismo histórico, eu,
ram a incapacídadé, rriesmo com alguma meque nessa altura tinha participação militante
lhoria económiCa, e me-smo com alguma me~
na vida católica, reagi e não aceitei aquela
Ihoria socíal, de fazera·compatilização com
colocação.
o humanismo marxistª'- que nunca existiu.
Então, fiquei naquílt) que 1nfégtalistas e
Max Weber, quando teorizou a respeito
comunistas chamavam, na ocasião, de regime
da ~trutura do domínio, escreveu:
podre, ou seja, democracia. É interessante
"A obediéncia ao detentor do poder
perceber que como em urna ou duas gerações
é fundamentada ou no medo da repreas palavras-chave mudam completamente os
sália ou na esperança da recompensa.
seus sentidos. Todos, depois, procuraram ser
O medo acaba um dia."
democratas. Mesmo aqueles que foram ditaE o"(ille.estainos vendo -é -exataniente que
dores, aqueles que viveram sob regimes ditatoriais, não abriam mão da classificação de _o medo acabou no Leste Europeu e marcha
democracia dos seus regimes.
pelo resto do mundo, onde o Partido ComuEm 38 foi praticainente· sepultado o intenista, com seus diversos nomes, tem dominado.
gralismo no Brasil. Mas o comunismo não;
Mas é- interessante, como dizia, que -nin·
cresceu, e com o resultado final da Segunda
GUerra Mundial, a União Soviética, entre os - guém foi capaz de prever o que está acontecinco grandes vitoriosos;estendeu ·o- seu docendo de maneira tão rápida. Ainda nos últimínio das margens do Elba até' à China. Posmos dias de novembro, recebi este livro de
teri9rmente, cai a Çhina; depois, o SUdeste
presente: Ele diria mUito ao nobre Senador
Marco Maciel, porque é exatamente um livro
da Asia; depois, a Africa; depois, no Caribe,
de Guy Sorman. E como o Senador Marco
a figura desse ditador Fídel Castro, que ainda
é muito homenageado por democratas brasi- Maciel te_m sido aqui o grande divulgador
do neo-liberalismo de Sorman, ouso pedir
leiros, e chegou à América Central.
E quando parecia que a expressão profética -·que S. Ex~ interromp-a, por momentos, a conde Lênin ia-se concretizar, quando ele disse
versa amável que detém com o nobre Líder
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Tucano e possa Ouvtr essa passagem, quando
Guy Sorman escreveu este livro "Les Vrais
Penseurs de Notre Temps".
A minha pronúncia é submetida aos ouvidos habilitados do Senador Fernando Henrique, porque é fluente em (rariCês e professor
da Sorbonne.
Então, nesse livro de Sorman ele chama
isso de ''Os Verdadeiros Pensadçres dos .Nossos Tempos", porque é uma condição arbi,trária. Ele foi ouvir Pensadores que considera
serem verdadeiros pensadores, e entre eles
Milovan Dylas. E teve a surpresa de verificar
que Dyl~s respondeU que o sistema cornu·
nista não pode reformar-se do interior.
Ora, isso fo_i_feito nos últimos meses do
ano- de 1989, já com Gorbachev, já com
Perestroika.·
E ele_ diz aqui:
"J" estime impossible que la Nouve\le
Classe renonce à la propriéte socialiste."

Ele estima impossfve I que a nova classe
à_propriedade soc_ialista.
E prossegue:

renu~J,cie

"Or c'précisément l'appropriation co·
llective des moyens de production qui
Rend le socialisme inefficas."
Então, é presicamente a apropriação coletiva dos meios de produção que torna o socialismo inefícãz: E não considerava possível
que a nova classe abrisse mão da propriedade
coletiva, da propriedade socialista coletiva.
Jean François Revel, outro autor da rn.ioha
admiração, talvez não da do Senador .Fernando Henrique, e aqui já não posso pedir o
respaldo do Senador Marco Maciel, mas que
escreveu_aquela La Tentation Totalitaire, pu·
blicou um artigo pouco antes dessas entrevistas que Guy Sorman fez no Mundo, e a
pergunta dele é esta: É o comunismo reversível? Era o artigo, para a revista Commentary e não para a revista Commentaire mas
a Commentary americana. E ele a responde
que não, que não era reversível o comunismo,
que era um engano que os países democrá·
ticos estavam cometendo, admitindo que o
processo da Perestroika e o processo da Giasnost poderiam levar a uma reformulação do
comunismo.
Eu, audaciosamente, escrevendo para o
jornal O Liberal, do Par~. ainda di~e:
"Erri. menos de 12-meses, Revel se ex·
põe a !er de refazer seu arti_go, porque,
se é verdade que a China, apelando para
o mass<~:cre terrível. da Praça da Paz Celestial, fez refluir a onda democratizante,
é certo que- não- a ·sepultou."
Então, volto à citação do Max Weber, "na
estrutura do domínio, um dia o medo acaba."
E não vai ser através da perseguição perm<J·
nente que se conseguirá dominar um regime
que, ao longo de 70,72 anos, foi coristítiiído,
estruturado na delação, no terrorismo de estado e na formação policial.
O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex
um aparte?
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O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço
com muito. prazer o nobre Senador Marco
Maciel.

O Sr. Marco Maciel- Senador Jarbas Passarinho, antes de mais nada, quero cumprimentá-lo pela excelente manifestação que V.
Ex• faz hoje no Senado, nesta sessão matutina. V. Ex~ traz a debate um tema extremamente atual. E quando se reporta à questão
do medo, recordo-me de uma frase muito
apropriada a essa questão-. de autoria de um

pensador inglês, que estaria no Brasil mais
próximo dos tucanos, posto que sociat-demcorata, que foi Harold Laski. Laski, de certa
feita -

se não me engano no seu livro Refle-

xões sobre a Revolução dos Nossos Tempos
- disse que o medo era o inimigo-do raciocí-

nio, que, na hora em que o medo desaparece
e o raciocínio, conseqentemente, preponde·
ra, as coisas começam a mudar. E é isso que
estamos vendo no Mundo todo e, de modo
especial, no Leste europeu. E não havia
quem dissesse, por exemplo, que tão rapida·
mente essas mudanças se operariam. Outro
dia. reflecfamoS, aqui ·numa conversa informa( nesta Casa, que o século XX.• talvez,
tenha terminado e tenhamos já ingressado
no século XXI, porque as transformações que
ocorreram neste fini de ano passado parece
que nos aproximaram muito ta_ de um novo
século. O século XX termirioü sendo, portanto. um século curto. Porque alguns historiadores dizem que ele se inici6u'dm 1914, após
a Primeira Graride Guerra Mundial, e terminou antes de entrarmos na década de 90.
Quer dizer, teria sido um século de, talvez,
setenta e poucos, oitenta anos-apenas. O fa.to
é que essas mudanças foram- extremamente
auspiciosas. e cumprimento V. Ex• pelo fato
de trazer -·como sempre-, tom mUita lucidez e ·propriedade, a questão para debate
aqui, no Senado, porque acho que ainda não
extraímos as lições tomadas que esses eventos
ocorridos no fim de 89 estão- destinados a
provocar em todo o Mundo, inclusive, na
América Latina.

O SR. "JARBAS PASSARINHO- Agradeço a V. Ex' o aparte e lembrarei que também fui leitor· de Harold Lastri no tempo
em que ele era a esquerda do Labour Party
e marXista, que, como já disse u.m ilustre colega nosso, marxista como ~ódo sociólogo.
Acontece que li dele mio apenas "Reflexões
sobre a Revolução do Nosso Tempo", como
também e, principalmente, o que me causou
uma profunda estranheza, o livro chamado
''A Crise da Democracia", onde ele caracterizava, por exemplo, que a campanha eleitoral para a Câmara dos_Comuns era mais cara
do que aquilo o que nós chamamos deputado
receber durante todo o seu mandato. Ora,
se os gastos com a campanha eram maiores
do que tudo aquilo que os subsídios represen·
tariam somados, ele punha em dúvida a forrnação da Casa representativa num regime
l;'lquela natureza.
\las dele também, se não me engano, nobre Senador Marco Maciel, é uma expressão
que fico em dúvida se é dele ou de John

Straich, quando ele diz "um governo que per~gue constantemente, conf~sa a sua fraqueza e a sua vulnerabilidade". As vezes, passam
trés gerações. Nós perdemos, como dizia há
pouco o meu- Lfder agora de Partido, o Senador Roberto Campos, nós perdemos uma década ri.o Brasil e a União _Soviética' pode ter
perdido sete décadas. Agora, é uma ilusão
supor, creio eu até agora, que essas reformas,
especialmente ria União Soviética, levariam
à adoção do capitalismo. Elas estarão mais
próximas da pregação dos nossos tucanos,
mais próximas extamente da pregação de
uma social democracia.
Se ainda não se arrependeu de _le:vantar
. o microfone de apartes o nobre Senador Fernando Henrique Cafdos_o, cedo o aparte, com
. muita honra, a S~ Ex~
O .Sr:. Fernando Henrique Cardoso - Como é que poderia arrepender-me se, a cada
aparte, V. Ex~ nos brinda com comentários
que ainda mais enriquecem ~st<i manhã no
Senado?",f\o-coiltr~o, vou dar.o aparte mas
com o intuito de fazer; no bom sentido, uma
provocaç8o à "inteligênCia de V. EX~ que sei
que reage fácil, rápido e com brilho. ·

O SR. JARBAS PASSARINHO - Quer
dizer que V. Ex' me considera sempre um
reacionário- reajo fácil!

O Sr. FernaDdõ-Henrlque Cardoso- Olha·
aí! Já reagiu--com a rapidez e o brilho de
sempre. V. Ex• inaugura esta Sessão não digo
que inaugure Sempre a·s Sessões- mas, toda
vez que traz temas ao senado. me dá mais
vontade de que eles sejam mais freqentemente objeto de nossa consideração; às vezes,
fico na dúvida se é pelo meu viéS- acadêmico.
Mas acho que não custa nada, uma vez por
outra, nós nos dedicarmos um pouco mais
à reflexão e um pouco menos à política do
cotidiano~De modo que também louvo a ini. ciativa de V. Ex~ de iniciar o ano com um
debate eni grailde estilo. QJJ.eriã fazer uma
pequena correção: eu nunca fui professor da
Sorbonne; fui altino de Raymond Aron, e
assiSti, lá~ precisamente, ao curso de Aron
sobre Marx. Naquela época, me irritava muito. Raymorid ~ron, como sabem V. Exo!,
é um liberal.
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tempo, aco"mpanhei Sartre e Simone_ de
fazendo traduçõe-s. Já era e fiquei
ainda mais entusiasmado pelas leituraS de
Marx via-Sartre. Mas não vamos, aqui, discutir o meu percurs-o intelectual; qUero-apenas
dizer que não ftii professor da Sorbonne; fui
aluno algum tempo. Fui, sim, professor .da
Universidade de Paris - a Sorbonne é um
dos edifícios-da Universidade. E, mais tarde,
no Collége de France, onde Aron era tambéffi
professor. Mas o que vem caso, e_desejo dizer
a V. Ex•, é o seguinte: V. Ex• aprendeu,com
muita lucidez, o processo que está ocorrendo
no Mundo, hoje. Houve, realmente, a falêrlcia daqueles que fizeram previsões sobre o
desenvolvimento do socialismo na União 56·
viética. Confesso a V. Ex~ que fiq w!i muito impressidmldo por uns livros que li de_ um
rusSo chamado Zinoviev. Não o velho Zinoviev, mas· um lógico, matemático que escreveu romanc:es e que, depois, foi- para 6 Ocidente. Notaqamente, um livro de_ .ensaios
chamadooSanS: lllusions --"Sem il_usões;' .. E
outro:châmadP Les Anteurs Béants.-,0 .Sa~
fllusions ~ u~ ensaio; o outro.~ um rom~_nçç,
mas romance soc_iológico, _em que ele de~cr!!
ve o sistema soviético. E, a _tese Qe_ Zinoviev,
pela qual te"ve que sair da União Soviética,
é a de que o sistema burocrático, o socialism-o
burocrático soviético era uma monstrU$idade
que funcionava b_em e que,_portanto,_a diss~
dência era inútil, pois, de _algum_~ __ JTla-qeira,
o sistema atendia às demandas da sociedade.
E ele descreve aquilo como se fosse_ Mollte.squieu descrevendo a Natureza das Leis existem leis apropriadas para aquele regime
e o regime funciqna. E dava a impressão de
que assim era, e, de repente, vimos o que
V. Ex• está mencionando agora: a burocracia
não funcionou e houve um começo de de_smantelamento interno do regime, que é alguma coisa de fascinante.
·
Beauvoir~

0 SR. JARBAS_ PASSARINHO~ O que
contraria-exatamente Djilas.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Contraria, completamente, e o que está aconte·
cendo, lá é realmente fascinante, historiCamente falando. Outro dia, conversando com
alguns amigos, eu disse: é_ como se depois
da Revolução Francesa_ se_ reintrodu.zisse Jl
corvéia, ou o direito de passagem .. Parà. Os
O SR. JARBAS PASSARINHO - Era o
anti-Sartre.
que acreditam na evoluçáo linear da Históriá,
seria uma espéCie çie re_tr9~esso,- -~u~ ~mo
O Sr. Fernaildo Henrique Cardoso - E
não acredito nisSo; não- aChO que sejã'_ utp.
o meu marxismo era todo lido via-Sartre. E
retrocesso. De _qualquer maneira, é absolu.t8.e:u tinha tido em São Paulo, oportunidade, mente surpreendente o que ~stá ocOrrÇnd-o
talvez rara, de acompanhar Sartre e traduzir na União SoYiétic~. Do debateJr~vado r~~e6·
algumas de suas conferências e de Simone
temente, um que !:linda nãó 1~. publicado ria
de BeauvOir, por um acidente de percurso. revista Dé.da_los, assinado por um'senlior ~hâHouve uma exposição de Sartre e de Simone mado Z, que não ~eiquem é- 1 talve219 ~en~de Beauvoir numa televisão__que já não existe dor RobertO CampOs tenha mais Iuz~s a resmais. E quem deveria fazer a tradução simul~ peito - e a resposta daaa'---:- em O EStado
tânea era um professor ilustre e muíto compe· de S. Paulo - ·por A, que_é um autor russo,
tente, mas traduzir simultaneamente requer ·é muito interessante. E acho que' ele _tem cacerto tipo de habilidade que nem todos têm.
zão.,quando_diz: "oOcid.ente .tell).queprestcir
Então, ele fracassou. E fui obrigado a im- at~nção, p qu~ e~tá oc;:orrendo, aqui, é_u_ma
provisar na tradução. E como, nesse aspecto, transformação_ a partir da cúpUla; quer dizet,
posso competir com V. Ex'- eu posso tradu- um movimento que vem das direçõe.s e,qu.e
~ zirrapidamente-apartirdaí, durante algum-~- está transformando a sociedade .sovi~tica-
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não se sabe qual é o limite. "Mas, Cuidado!
Temos 30 mil ogivas nucleares aqui''. Então,
quem tem responsabilidade na direção de um
país que tem 30 mil ogivas nucleares e que
se-lança à aventura de mudá-lo é gente que
precisa de muito respeito, é de se tirar o chapéu! E essa mudança se faz com o problema
das nacionalidades - ali, à flor da pele - ,
com o problema às vezes até racial dentro
da própria União Soviéticit., e há uma espéc-ie
de desmembramento do impél'Ío. E alguns
pensam que a União Soviética •deve-~enfor

mar-se com voltar a ser o Principâdo da Grande RúsSia nos seus limiteS geogiáfiCos. Imagine, V. Ex' que é Corofiel, um geiteral de Infantaria, vendo essa situação em que as suas
fronteírãS estão rilinguando, encolhendo! Ve-

no Paraná. Era, enfim, um ambiente entre
festivo e apreensivo. Quando começou a reunião, apinhada de gente, desceu uma tela,
com aquela fotografia, que todos conhecem,
ao lado dQ_M~usoléu na Praça Vermelha,,
dos grandes lfderes comuniStas e, eni cima,
uma frase em russo, cuja tradução é: "Estes
são os iniffiigOS d<:q:iOVO. "E aí começou a
discussão. Estavam presentes, Evetuchenko,
o poeta; um filho do Mikíta Kruschev e uma
senhora que foí apresentada cOmo viúva de
Bukharin. O tom dos discursoS. era de uma
crítica fefoz, embora ábstrata, do sistema,
rto caso do stalinismo -e, da burocracia. E o
<i_ue me chamou-a atenção foi qu"e· Iião havia
riléâo. Eu é qlie tinha medo, olhava em volta ... E, af, eu me recordei do Teatro Casa
Gran__de, no Rio, aonde, na época do regime
militar, fui' mais de uma vez. De certa feita,
eu estaVa (azendo uma Confer~n:cia e a luz
se.apagou - tive um medo terrfvel - , o
microforiéToi-cOrtado, tive de continuar fa·
lando. _Nada havia; sin:lplesmentb, as luzes
se apagaram. Não houve qualquer provocaçã~ maio_r, "!as· tínhamos _méd? naquela hora.

ja que o campo de manobras de Gorbachev
é muito limitado. E, não ob!>tante, as reformas estão sendo feitas. Entusiasmei-me tanto
com o comentário de V. Ex~ que peço que
me permita abusar do tempo~ V. Ex' mencionou a questão do medo. E eu me recordava,
enquanto V, Ex' falava, primeiro da RevoluçãO Francesa, "La Grande Peur", livro de
Laféi"e, sobre ro anos de medo antes da RevoO SR. JARBAS PASSARINHO - Na
lução' Francesa. E agora essa releitura daRemaioria das ve~es, esse. medo foi _como aquele
volução Francesa, notadameiite feita põt . .:. . . .
a que V. EX• -se referiu ~desnecessário e
esse, sim, meu colega na École des Hautes
índevido.
Études, françois Furet em que ele faz uma
releitura d~ Revolução que vale a pena ler,
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Nem
a apologia da violência, que foi, realmente,
sempre! Tive medo na OBAN, onde vi gente
o :Culto dos reVolucionários até b.em pouco, · torturada e onde me puseram um capuz no
hoje em dia começa a _ser resposta, porque
rosto. Às ~vezes, o medo é real. Então, ena Violência é o medo, é provocar o medo.
quanto não se dissipar o medo, não há possiE"IIfe permita um último corrientãrio: ftii a
bilidade de mudánça, nem de democracia.
Moscou, não me recordo exatamente quanO que testemunhei há dois anos. Hoje do. Foi há uns dois anos. Eu tinha ido para
e isto é fundamental - , foi que acabou o
uma reunião da Academia de Ciências - na
medo, as pessoas dizem o que querem. Perocasião, eu era Presidente da Associação Indoe~ me, Senador Jarbas Passarinho, pelo
ternacional de Sociologia e íui- como :Socióaparte tão longo, mas é que V. Er sempre
e .estando com_ o nOsso Embaixador, na época
me incita a fazer apartes ...
o Sr. Sardenberg, fiquei sabendo qUe iri~ haO SR. JARBAS PASSARINHO- Ao con·
ver uma reunião de membros de uma revista
trário, VOu-me _sérvir"de um"à expressão muito
literária - esqueçO agora, ãqtieles nomes
comum aqui: V. Er enriqueceu o meu discurrussos, complicados dos dissidentes. Eu quis
so. Quero c;lizerque, de fato, me sinto profunaSsistir à reunião e consegui. Fui em compadamente agradecido pela combinação que V,
nhia de uma amiga minha de São Paulo, chaEx• fez entre- a te"Oria e a pfática; entre· a
mada Lenina Ponranz, cujo nome já indica
formação- intelectual primOrOsa- que V. Er
as origens, e que estudou na União Soviética.
Hoje, não tem mais nada a ver com iss_o, ---tem e a oportunidade de freqentar a União
Soviética-; a Europa, com a freqência com
mas fala russo fluentemente. E ela conhecia
que o faz, e ter o relacionamento que tem,
um senhor chamado João Pre_s_tes_._ Também
o que é muito importante. Por exemplo, este
o nome indica- filho de Luiz Carlos Prestes.
Os dois me ciceronearam nessa reunião e ali testemunho que V. Ex• dá 'para quem, como
eu, que-nunca esteve em Moscou serão uma
fizeram a tradução. O encontro foi em rima
vez, como Embaixador Especial do Brasil,
fábrica de lâmpadas elétricas, em Moscou,
para as exéquias de Andropov- eu só podenuma espécie de pequeno teatro, no estilo
ria -ir para -as exéquias, não poderia ir para
do século XVIII, que estava apinhado de geno nascimento - , é evidente que traz uma
te. Tratava~se de uma manifestação para
contribuição extraordinária.
construção de um monqmento em homena~
Retifico, com pesar, a expresslio que utili~
gem às vítimas do stalinismo. Quando ali che~
zei de que V. Ex' foi professor na Sorbonne.
guei, havia muita gente. Disseram-se que
Fui' induzido ao equívoco, porque, se não
eram trabalhado"res e intelectuais -não sei,
me engano, V. Ex' foi um dos brilhantes adnão sabia sequer distinguir pelos traços nem
juntos de Roge r Bastide. ~·
pelas vestimentas. Alguns tocavam violino,
havia fragmentos de objetos de campo de
O Sr. Femando Henrique Cardoso- Na
concentração no hall de _entrada, inclusiVe
verdade, fui aluno e assistente dele em São
uma carta de alguém que ou havia estado
Paulo. E flli professor na Universidade de
no Brasil, ou era brasileiro, e tinha vivido. Paris - isto e~ fui. Mas o que se chama
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Sorbonne é apenas uma parte daquela Universidade, que fundsma no antigó edifício
que tem esse nome.

O SR. JARBAS PASSARINHO- Certo!
-O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Fui
professor em outro, na Universidade de Pa·
ris:
-

O SR. JARBAS PASSARINHO- Por isso
é que é difícil caracterizar quem diz que é
:professor da Sorbonne - ou que foi -=- p-or
es_tas_dificuldades_todas desta natureza.
V. Ex' tem razão quando coloca a questão
_,.da maneira como fez, porque eu fui muito
impregnado, primeiro de_ literatura russa, a
partir de GorkL Eu li "A Mãe", de Gorki,
por dois mil réis, no tempo de menino, estudante do ginásio, no Pará. E, depois, me encharquei da leitura de Dostoievsky, mas,
quando passei para a parte ideológica, por
exemplo, por surpreendente que possa ser
a V. Ex•, a minha filiação literária foi, a:í;
. com Soljenitsin ~ antes com õ Pàsternak,
em uma obra admirável, mas vendo aquela
tentativa que Kruschev fez da primeira abertura que foi mal-sucedida. E V. Ex\ se não
" me engano, se referiu a um filho de Kruschev
nesta reunião ...
O SR. JARBÁS PASSARlNHO- À viúva
dele. Entâá, -veja V, Ex~ que é_ üma oportunidade realmente extraordináría de nós anali. sarmos esta_ questão, porque',_se. de um mo·
menta para o outro, por exemplO, se tivesse
de abandonar o regíme da produção socialista
para o corttro~e de meios de 'p~odução capitalista, se pei"gUp.taria: quem vãó Ser os proprie~
-tãrios? Qtiehi vãi compiai'- 6" que está aqui
até agora como propriedade Coletiva?
Mas eu não tenho pre9_q.tpação em relação
ao destino__.......; v_'a:moS üsat Uiha expressão cari~
nhosa russa .....:. do GQrbi, do Mikhait Gobarchev. Por umá razão mUito símples. Ontem,
quando estáVamos esperando, aqui, a visita
·do Presidente da República, chegava de MoScou, naquele momento, o ilustre Presidente
da Câmara, Deputado Paes de Andrade, e
eu lhe fiz esta pergunta, porque estava ·preocupado: "Como vai a posição de Gobarchev?
Ele resiste:ou Se-iá derrubado pelos bunkersdos conservadoresTE O Pi"eSidente da Câmara me gara1J.tip.: "Resiste e ·yence". De ma·
neira que estop. muito tranqilo. (Risos)
O Sr. Marcondes Gadelba -

Permite V.

Ex' um aparte, nobre Senador?
O SR. JARBAS .PASSARINHO - Ouço
o nobre Senador Marcondes Gadelha.
O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador Jarbas Passarinho, o que eu gostaria de
saber era exatamente com que o Gorbachev
vai vencer. Resiste e vence, não há dúvida,
mas vence com o quê? V. Ex• suscitou; no
c.omeço da sua fala, a questão fundamental
que se coloca neste momento: o que vai acon~
tecer depois? Aqui, ninguém tem dúvida tenho impressão -quanto ao fim das ilusões
no Leste Europeu. Acho que é impossível
recompor o comunismo. e_ creio qUe V. Ex'
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colocou isso com muita precisão, -esse é um
consenso universal, nem mesmo a burocracia
mais enrijecida, mais empedernida lá no coraçâo do Politburo, rem dúvida quanto a isso.
O problema é o que virá deJ?~S, porque nem
eles, lá, sabem efetivamente O que é que vão
fazer sobre as ruínas desse_ império, oU dessa
filosofia, ou dessa prática, ou dessa mitologia, ou dessa religião pagã que colocaram
durante 70 anos ao povo do Leste Europeu.
Fala-se, lá, em um suposto socialismo de mercado. Ninguém sabe exatamente o que é isso,
quais sã.o as linhas mestras, qual foi O teórico
que alinhavou essa proposta. E fica difícil
situar, em termos práticos, o que seja socialismo de mercado. V. Ex~ levantou a hipótese
de o que possa suceder ao comunismo seja
uma social democracia ao estilo dos Tucanos.
Eu diria que ísso, a rigor, não acrescenta fato
novo ao debate; a social democracia é apenas
um liberalismo que não ousa dizer o nome.
O SR. JARBAS PASSARINHO liberalismo envergonhado!

É um

O Sr. Marcondes Gadelha- Todos os liberalismos modernos, bem-sucedidos, são, na
verdade, sociais democracias, sãowelfare states,são mecanismos sociais que conseguiram
promover a pes!ioa humana de forma adequada. E a situação na Alemanha, Inglaterra e
Estados Unidos é, mais ou menos, o que se
propõe com a social democracia - e lá eles
assumem claramente o nome. de capitalismo
ou coisa que o valha. Então, o problema é
saber efetivamente o que virá. Este é o exercfcio que quero propõta V. Ex• neste momento. Acho que há uma tendência para o liberalismo no mundo todo, mas, na União Soviética, sobretudo -estive lá também há pouco
tempo e vivi alguns dramas de uma sociedade
estagnada na produção de bens elementares;
vivi uril drama que o relato constante de todo
o mundo que viaja: para comprar uma niala
em Moscou, uma cidade de 9 milhões de habitantes, eu vivi um processo kafbias e não consegui comprar uma mala, porque simplesmente não havia. Isso, numa sociedade que
tem avanços extraordin~rios em tecnologia,
de novos materiais, de informática etc., mas
não consegue repassar isso para a sociedade.
Porém, o mais grave é o problema culturaL
Vamos tomar o caso da U niáo Soviética Como
exemplo. Lá, não há cultura para o liberalismo, ou para a social democracia, se for
o caso, potque esta exige uma prática acentuada de mercado, exige inlciiúVãTnOíVidual,
bem como um mercado todo ele conduzido
a nível de competição~ simplesmente na
União Soviética isso não existe. Não se podia
criar esse espfríto de competição em termos
de mercado. Como fazer esse_ transplante cultural para se adotar práticas que são hoje
aplicadas no mundo ocidental? Como promover essa virada? A meu ver, este é o grande
problema. Não sei qual será a- proposta de
Mikhail Gorbachev. No momento, o prestígio de Gorbachev, na União Soviética, é
imenso, mas a·economia cóiitlnUa: estagnada.
Há filas e falta tudo. E os protestos sa:o muito
mais de ordem económica - inSistO ·neSte

·pOú.tà·:....:.. do que pro.blêmá. dé naCionalismos.
Trata-s; daquela velha questão: «casa em que
falta pao, todos brigam e ninguém tem razão". Se o morlelo económico fosse_bem-su-~dic;!o,_ se fosse abrangente, se envolvesse
a todos, se lhes desse melhor qualidade de
vida, melhores aspirações, não há dúvida, nobre Senador, de que esses problemas localizados de naci?nalismos, teriam_uma quietação. A grande problemática do marxismo,
neste momento, a meu ver, é a tecnológica.
.Simplesmente não é poSsfvel congêlar as aspirações do povo: Isso é o que eles descobriram
agon!._Durante 79 anos congelaram as aspifaçóes do povo ao básico. De repente, descobri_u-~e por influência da tecnologia por influxo, da ciência, das técnicas, dos meios de
comunicação e transporte de massa, qut;! existem outras pessoas pelo mundo afora aspirando e possuin~o .outra~ coisas que são negadas ao povo sovtétlco, e rsso não é maiS possí~el. O que Gorbachev descobriu foi apenas
Isso: que não é·poSSíVel congelar as aspiraÇões
do_po~o a nível dos anos 30, dos aJ?Os 40,
dós anos 50, ou coisa que o valha. Há um
mundo moderno, florescente, explodindo
por to-da a parte, do qual simplesmente foram
exclufdos, e querem, com todo o direito, ingressar neste mundo. Nos colchões dos soviéticos_ existem 4Z0 bilhões de rubros acumulados, estocados, sem terem o que comprar,
sem t~reril o que possuir, esperando que seja
oferecida a oportunidade de comprarem alguma coisa. Dig.o que aquela sociedade é capaz, digo que a história da Rússia é fulgurante, digo que aquele povo pode realizar
coisas extraordinárias, apenas está no momeilló de se apontar o caminho. Pediria a
-V. E~ que discutisse um pouco, não só o
que está acontecendo, mas o que pode advir
em substituição ao comunismo.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Agra·
deço a V. Ex~ o aparte, e acho que o Senador
Fernando Henrique Cardoso, quando disse
que me ia provocar, praticarrieilie não me
provocou, retificou algo da biogr<~:fia pessoal
de S. E~ V. Er., sim, está-me provocando.
E temos que fazer reflexões sobre o seu aparte, como sempre muito bem estruturado intelectualmente e muito eficiente do ponto de
vista lógico. Entretanto, nobre Senador, permita-me V. Ex\ inicialmente, uma farécia.
V. Ex~ disse que teve grande dificuld-ade
na União Soviética, porque havia filas para
aquilo que chamamos aqui os gêneros alimentícios de primeira necessidade. V._ EXl', em
__s_e:guida, foi comprar uma mala. Se essa foi
com gêneros - naturalmente V. Ex• pediu
uma mala de gêneros - e é mais difícil do
que obter um quilo de qualquer tipo desses
gêneroS alímentícios.
Mas, em seguida, V. Ex~ citou bem a economia mantida pelos soviéticos em geral porque costumamos chamá-los de russos, e
nã_o são russos, que não sabem onde aplicar.
O exemplo atual está exatamente na MacDonald's. para a iD.auguração daquela lanchonete houve filas de milhares e milhares de
pessoas: que têm O dinheiro e rião têni, realmente, o que coinprar.
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Então, o problema da inflação socialista
-que significa O áesabastecimento e as filas
pela inexistência de produtos - é de tal ordem que se diz mesmo qUe, na União- Soviética, qualquer um, russo, ucraniano", Ou o~ que
seja, vai passando pelas ruas de_Moscou e
ao ver uma fíla ele entra. Ele entr"a na 'fila
não sabe por quê._Taivez porque alguma cois~ haverá .de ser comprada ao cabo da seqênCI~ _d~. p~_sso~s que são atendidas.
O.Sr. Marco Maciel- Senador J arbas Passarinho,·suspeito que nessa busca, sem saber
em,que fila está entrando, ele esteja procu~
rando '3 fí:la da liberdade. Cada vez mais me
convenço que a liberdade é um gên-ero' de
primeiríssima necessidade. Isso é que talve:z
não tenha sido devidamente pensado na montagem do sistema.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Agora,
não sei se cometo alguma imprudência na
medida em que chamo a·aten'Ção do Senador
Marcondes Gadelha pax:a o fato de que vamos chamar genericamente os- russõs- os russos nunca tiveram a liberdade. Então,
é um povo extraordinário.
Bernanos, quando escreveu "DiáriO de um
Pároco de Aldeia", dizia que
hivia algum
povo que merecesse ser colocado no altar
era o povo russo, pelas vicissitudes que sempre sofreu, que sempre enfrentou.
Lembro-me de que quando li o livro do
Gogol sobre as "Almas Mortas", e a surpresa
brutal que tinha como cadete lendo aquele
livro, em que o barão tinha direito não apenas
da prOpriedade imobiliária, mas tinha direito
sobre as pessoas, tinha direito sobre o desvirginamento das mulhe_res. Então, era. um direito de vida que transcendia, inclusive, sobre
um direito total sobre cada criatura humana
transformada não apenas em escravo, mas
além disso.
Oi'á é possível que V. Ex•, com O ardor
qlie teril, e eu entiásseinoS t8inbém Do inesmo
grupo se vivêssemOs õ _púíodo dos muji<J.Ues
ria União SoViétiCa; é pOssível que tivéssemos
ficado encantados com os discursos de Lênin
e-tivéssemos seguido com os bolchevistas con- ·
tra-osmerichevistas, naquela ocasião. Agora,
os menchevistas é que estão reaparecendo
no Mundo hoje. Os rnenchevistas estão aqui
como o nomes parecidos. Esses estão ap.uecendo agora.
Então, aí a diferença. Qi,J.ando V. Ex' me
pede que analise a prospectiva é difícil. Mas
eu dizía há momentos - e o SenadOr Feriiando Henrique Cardoso. naquela altura, parece
que não me deu a honra de poder ouvir.:me,
porque estava realmente tratando e assunto
muito sério com seu COlega de Perq_ambuco.
Aí, entro noutra discordância com o Senador
Marcondes Gadelha. Eu não minimizo a
questão étnica, de modo algum.
Então, a escritora francesa· Heleile Cante
d'Encausse escreveu Ufll livro; L'Empire
Eclaté. Cani'e - e somente ela previu, e eu
dizia no início desse pálido discurso ~ foi
só quem ousou prever a possibilidade de um
desmoronamento do sistema imperial russo,

se
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da grande Rússia, em relaçãO a todos os
outtos países e às outras Repúblicas que ela
domina, a partir exatamente das_ lutas interétnicás; E este é uiri ·papel eXtrêfmünente importante, e tão importante que Mikhail Gorbachev não tem recuado de inandar tropas.
Inventa-se que é um novo Afeganistão.
Não seria isso ... É uma violência praticada,
porque· os muçuhnanos não aceitam, evidentemente, a convivência- pacífica nq Azerbaij~o

com Arméni~ e, agora, uma Nova República soviética que está sofrendo do mesmo
problema religiosO. Mas, ao mesmo tempo,
nós temos as-qUestões nacionalistas da: maior
importância. Quem de nós não viu na televisão a presença de MiKhail Gorbachev na Lituânia, discutindo com o povo na rua? O me~
do acabou realmente. Mas o Partido Comunista da Lituânia- imediatamente se declarou
independente do Partido COmunista da
União SoviétiCa. O PCUS, não __é mais o
regente da_ orquestra. E hoje os jornais dão
que no mesmo rumo está a Letônia. Então,
outros países bálticos que foram dominados
depois da Segunda Guerra querem a &ua indepedência natural. Isso é da maior importância.
Mas vejamos_ o período de Stálin._No período de Stálin os suprimentos não foram tão
poucos; funcionou melhor o sistema de abastecimento.
Então, era o que se --dizia - e õ Senador
Fernando Henrique Cardoso citoq, se não
me engano, na reunião a que esteve presente,
e lá estava Evtucht!nko, o poeta dissidente,
praticamente, o poeta rebelde. E eu melembro de um dos poemas dele, em que tenninava com uma frase do nosso Eclesiástico:
"Nem só do pão vive o homem."
Então, naquela altura havia pão, mas não
havia liberdade.
E, agora, o problema que não tem sido
solucionado é exatamente o do pão. Abre-se
a liberdade e aí é O p-engo,-eXãtamente porque; a partir do momento em que - aí eu
concordo com V. Ex~- as aspirações populares crescem·. elas não podem ser afogadas
exclusivamente pela ameaça da repressão.
Eis por-·que a mudança de hoje é -praticamente igual à mudança que se faz em 1917.
Em 1917, a caracterização da propriedade
privada se transformar em propriedade pública, as casas de sete cómodos serem ocupadas
por aqueles que não a tinham devem ter causado a mesma perplexidade brutal que causará, certamente, a partir de um certo momento, a caracterização de um regime pluripar. tidário.
Ora, Gorbachev teve que enfrentar, como
soubemos, Sakharov pouco antes de morte
do grande: físico, Sakharov, no Congresso do
;povo, reclal]')J;}U contra o art. 6~ da Constituição soviética, que dá o monopólio ao Partido Comunista.
Naquela altura, Gorbachev repeliu.
Pois bem, agora, na semana passada, ele
vence a resistência de Ligatchev, que é um
dos mais resistentes conservadores, e o Parti~
do Comunista deixa çie ser o monopolista.
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Então, é difícil, Senador Gadelha, imaginar como vai prosseguir isso.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Mas eu diria, antes de terminar esta palavra
que estou dirigindo aos meus- Colegas, neste
início de um ano tão expressivo para todos
nós, que ao mesmo tempo fiz um requerimento de congratulações com a África do
Sul pela libertação de Mandela. Também lá,
haverá prOblemas,_ porque o próprio Nelson
Mandela, líder nacionalista, preso durante 27
ou 28 anos-,- sem ·figura, sem ser fotografado
eiTi iliilJilúTI ffiomento, esse hõmen surge e
seu prime"iro discurso parece que retoma o
disCurso origirial que fazia, pelo qUal foi preso.
por vinte e tantos anos, ciúe.. era o apelo à
luta armada. Mas o_ Partido do Congresso
Africano, quando iniciói.i sua ·atividade, não
era pirtldário da luta armada, rrias depois
da chacina de Shaepeville e que ele foi posto
fora da lei _e passou a clandestino, só tinha
duas opções: ou se autodissolvia ou partia
para a luta armada; de modo que é perfeitamente compreensível isso e- ós 28 milhões de
negros nã,o vão indefinidarriente'se submeter
aos cincO, S:eis, Ou sete -milhões de brancos
que dominam a África do Sul. Então, esse
Deklerk é, em miniatura-, um Gorbachev com
problemas; ele tem problemas da minoria racial que não o suporta -·os jornais dizem,
para desconfOrto meu, que_ provavelmente
essa minoria atinge 40%, hoje, dos brancos,
ainda resistentes à abertura - e, ao mesmo
tempo, Mandela tem o problema com os zulus, que são colaboracionistas, diríamos hoje,
na expressão correspondente à II Guerra
Mundial.

João Menezes - Almir Gabriel - Carlos
. Patrocínio- Alexandre Costa- Edison Lobão - João Lobo - Ch;:r.gas Rodrigues· Hugo Napoleão - Cid Sabóia de Carvalho
-Lavoisier Maia- Marcondes GadelhaHumberto Lucena - Raimundo Lira Mansueto de_ Lavor - Lourival Baptista Jamil Haddad- Nelson Carneiro- Fernando Henrique Cardoso - Mauro Borges -Maurício Corrêa- José Fogas:a.

O fato, ·sr. Presidente, Srs. Senadores,
agradecendo a honra dos apartes que recebi
e a atenção dos meus nobres Pares, é que
diria o cjue escrevi ontem ou hoje na madru~
gada, apenas estas frases finais.
Não padece a menor dúvida de que o desmoronamento do totalitarismo comunista deve-se ao des_assombro çle um homem cuja popularidade fora da União Soviética é enorme~
mente maior que entre seus compatriotas.
Gorbachev é muito mais popular no Mundo
Ocidental do que no seu país.
A História não é feita pelos indecisos, mas
pelos ousados, audáces rortuna juvat já diziam os romanos; o Presidente Gorbachev
é audacioso_.
Abre-se a presente Sessão Legislativa
aplaudindo vigorosamente a ampliação do
horizonte democrático em todo o Mundo. Somos testemunhas privilegiados de ver não
apenas o desmoronamento do totalitarismo
Ieninista, mas também das ditaduras de di~
reita.
Perto de nós, o Paraguai e o Chile têm
hoje governos eleitos pelo povo. Nós, depois
de 29 anos, teremos um presidente sufragado
pelo voto universal. Nada mais será como
outrora na face da terra.
Muito obrigã:do, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-:-Concedo a palavra, ao nobre Senador Fern_ando Henrique Cardoso, como Líder.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO-

SO (PSDB - SP _ Como Líder, pronuncia
o seguinte _discurso.) - Sr. Presidente, na
verdade havia pedido a palavra antes do início da Hora do Expediente e agora o momento não é apropriado.
Apenas gostaria de deíxar registradO nos
Anais do Senado que estou apresentando três
proposições como o fito de levar à discussão
temas que sei serem polémicos.
A primeira diz respeito à reforma agrária,
a segunda refere~se à utilização dos salários
peta BTN fisCal. Com relação a este assunto
apresentei um projeto no anO passado,_ que
- acabou sendo sancionado, antecipando a data
de pagamento dos salários .do dia 10 para
o 2° dia útil do mês; hoje, com a inflação
que aí está, tudo isso se tornou ridículo e
a perda salarial em média no mês é de 40
a 50%. Alguma medida deverá ser tomada
para contrabalançar essa perda.
Finalmente, apresentei também hoje um
substitutivo ao PLS n~ 199f89, que trata do
· _tratamento preferencial à empresa brasileira
de capital nacionaL
Esse substitutivo eu o apresento com o fito
de permitir uma rediscussão. Há momentos
em que não há mais oportunidade de se fazer
corr:eções, por causa dos prazos: hoje é o
último dia. Não que eu esteja de acordo ipsis
litteris com o que estou apresentando. Apresento-o a pedido de setores da sociedade brasileira ligados à empresa nacional e gostaria
que houvesse a oportunidade de uma nova
discussão na Comissão de Constituição, Jus·
tiça e Cidadania.
Assim, deito registrado que, ao apresentar
este substitutivo, estou dando essa oportu·
nidade, mas não me estou negando a uma
nova discussão, que permita um texto talvez
mais equilibrado .
Agradeço a V. Ex•, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Na_bor Júnior. 1
O SR. NABOR JÚNIOR (PNIDB - ÀC.
Pronuncia-o seguinte-discurso.)- Sr. Presi~
dente, Srs. Sena~~res, sejam minhas palavras
iníciais uma saudação de boas-vindas, a- inã.is
cordial, aos Companheiiõs que retomam de
suas peregrinações pelos. respectivos Estados,
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colhendo, junto aos amigos, correligionários
e à opinião pública em geral, as expectativas
e os anseios coletivos neste momento difícil,
de dúvidas e perplexidades!
O ano legislativo que ora se iniciá, éom
a primeira Sessão Ordiriáriã dó Senado Fideral, promete ser dos mais duros e_ fecundos.

Se teremos, por um lado, o exaustivo

traba~

lho de arrematar os dispositivos constitucionais ainda carentes de regulamentação e disciplinamento, a contrapartida apresenta um
quadro institucional caracterizado pelo fortalecimento dos Po'deres da República- o Legislativo 'afirmante, o Judiciário engrandecido pelos históricos momentos que comandou
na sucessão presidencial, e o Executivo entregue à liderança-de um cidadão que soube
empolgar a maioria absoluta ·da nacionalídade.
O fortalecimento que ora destaco conduz,
como tarefa imanente, à obrigatoriedade de
que da um se conscientize das obrigações revigoradas. ObrigaçOes- qo.e o povo, através
de seus modernos mecanismos de vigilância
e acompanhamento, saberá cobrar.
E a cobrança do povo se· faz através de
seu veredito periódico nas urnas, uma sentença que se renova, consagra os acertos ao mesmo tempo em que condena· os erros. h um
julgamento sempre claro, cristalino, coerente; é uma afirmação de apoio ou uma reprovação que os advertidos têm obrigação de
compreender e obedecer.
O Brastl está mais próximo do que nunca
daquele abismo cujo despenhadeiro aponta
para a economia desorganizada, a sociedade
envolvida no caos e na discórdia rancorosa,
o sentido de nacionalidade embaçado e triste!
Não quero, todavia, tisnar- eStis breves palavras do nosso reencontro _com o triste pessirriiSmo que· sempre rechaCei.
Não existe problema superior ao patriotismo. Nenhuma ameaça real pode afetar um
povo consciente. Nada supera a nação voltada para suas reais necessidades, seus direitos
inalienáveis.
·
No fragor da batalha, os heróis conclamam
ao cumprimento do dever. E estOu certo de
que cada brasileiro -particUlarmente os representantes do povo reunidos neste Plenário
-cada brasileiro e a Nação unida saberão
se antecipar à convocação em defesa do restabelecimento do progress"o ascendente, da pacificação social e da dignidade .dos trabalhadores e suas famílias. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves. (Pausa)
S. E:c. não está presente.
Concedo i palavra ao nobre Senador Leopoldo Peres. (Pausa)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Afonso Sancho.
O SR. AFONSO SANCHO (
- CE.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo apresentar a
esta Casa projetO de lei que dispõe sobre ·
a progressão funcional na carreira do Magís-

té!io Superior, ·e· dá outras providências, e
assim redigido:
O Congressso Nacional decreta:

A:rt. 19 Nas autarquias

f~derais,

a

progressão vertical para as classes previstas no art. 9~, do Decreto-Lei n9 1.820,
de 11 de dezembro de 1980, far-se-á por
critérios de merecimentos estabelecidos
pelas instituições, mantido um interstício
mínimo de_ dois anos.
Art. 29 O professor adjunto,· último
níVel cOm tempo igual ou superior a cinco anos na classe, terá direito à prOgressão para professor titular, independentemente da existência de vaga destinada
à instit.uiç_ão ou ~s Suas unidades administrativ~.

Art. 3P O disposto nesta lei não implica em inibir a realização de concurso
púb1ícó para ingfesso direto em qualquer
das classes da carreira do magistério superior; cabendo, neste caso, à institui~o
dispór sObre as condições para inscrição
de candidatos a vagas existentes.
Art. 4~ Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
A Constituição de.1967 tratou do ensino superior estabelecendo em_ seu art.
176, §3D, item V, que o provimento dos
cargos in!ciaís e finais da carreira seriam
feitos mediante concurso público.
A legislação ordinária (Decreto
94.664, de 23-7-87) editada sob a égide
dessa norma constitucional inCOrpora a
interpretação de que se exigiria, dois concuisos na Carreira do magistério superior, sendo o primeiro par"a ingresso como Auxiliar de Ensino e o outro para
ascender ao cargo final de Professor Titular (art. 12).
Na verdade, impunha-se entender que
o dispositivo constitucional de_ então
apenas permitia a primeira investidura
tanto em cargo inicial comO no Cargo
final, sempre mediante concurso públi-

co.

.

Neste sentido, aliás, decisão do extin- to Tribunal Federal de Recursos, c:m dezembro de 198S, ão julgar o Incidente
de Uniformização de Jurisprudência na
AMS n9 96.893-RJ, com a seguinte
ementa:
"DesneCessário o concurso público de
provas e título$ para provimento de cargo final de carreira do magistério superior, àqueles que anteriormente se submeteram a idêntico processo seletivo para ingressar na referida carreira, para os
quais se fará a progressão vertical."
(Diário da Justiça de 19-4-89 e "Lex
Jurisprudência do Tribunal Federal _de
Recursos", vol._ 91, pg. 209).
Mais recentemente, o Egrégio Tnõunal Superior de-Justiça (ex-TFR) pontificou na AMS n~" 122.219-RN- publi-
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cado no D.J. de 2 de maio de 1989, nos
_
seguintes tennos:
"Professores Adjuntos de Universidade Federal, que ingressaram em seus cargos mediante concurso público de provas
e títulos de rigor técnico idêntiço ao do
concurso para preenchimento de cargos
de Professor Titular, estão dispensados
de se submeterem a novo concurso para
enquadramento_ nesse quadro mais elevadO do Magistério Superior."
·Ademais, a prevalência da interpre. tação que exigia um concurso para o cargo de Auxiliar de Ensino (inicial) e outro
para o de Professor Titular (final), tornou-se inconciliável com o art. 32, § 19,
do EStatuto do Magistério Superior no
Brasil e com a Lei nP 7.596/87, dos quais
se firma a existênCia de apenas uma carreira docente.
Somente o preenchimento da vaga de
titular com recrutamento fora da carreira
do magistério superior, exigiria -o concurso público poi' -se constituir investidura de ingresso.
Inobstante tudo iSto, a existência de
disposições reguiari:J.entares com o senti- do da exigência de dois concursos dentro
de uma única carreira, tem p_!ovocado
conflitos constantes no âmbito das mmtuições superiores.
A Cons-tituição de 1988 afàstã, ainda
mais, a idéia de dois concursos para a
mesma carreira funcional, coriSiderando
as disposições do art. 37, n 9 II, e do art.
206, n9 V.
·
No art. 37, n~" II, tem-se determinado
que a investidura em cargo ou -emprego
público depende de concurso, desaparecendo a referência a cargo inicial e cargo
final, causadora da equivocada interpre~
tação por via da qual se fez no Decreto
nP 94.664/87,_já r~ferido, a_ exigência de
dois concursos dentro da nl~sina carreira.
Do mesmo modo, o art. 206, n" V,
da Constituiçao vigente ao tratar especificamente dos profissionais _do ensino público, não mais fez alusão a cargo inicial
e cargo final.
Ainda, assim, subsistem os conflitos
no âmbito das instituições de ensino superior, impondo-se_, pois, estabe~ecer,
por lei um regime jurídico adequado aos
direitos constitucionais dos docentes restabelecendo perfeita adequação com as·
regras dos arts. 37, n" II, e 206, n9 V,
da ConstituiÇão em vigor e lhes garantindo tratamento igualitário, isonómico,
com as demais categorias de -servidores
púbHcos, para os_ quais não se faz a exigência de dois concursos públicos na progressão da mesma carreira.
O Grupo do Magistério Superior está
estruturado na conformidade do disposto-no Artigo 99', do Decreto Lein91.820,
de 11 de dezembro de 1980, com as ~e~
guintes Classes:
I - Professor Titular (Nível Único)
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II- Professor Adjunto (Quatro (4)
Níveis)
III- Professor Assistente (Quatro
(4) Níveis)
IV -Professor Auxiliar (Quatro (4)
Níveis).
Para disciplinar o citado diploma legal, o Executivo Federal baixou o Decreto nP 85.487/80, que, em seu Art. 17,
determinou~

so, por concursO, em classe não inicial
da carreira.
E para conciliar essa necessidade de
recrutamento d~ profissionais Já qualificados, fora da instituição com o resguard_o do direito à progressão funcional daqueles que se qualificaram mantendo o
vínculo com a própria instituição, temse, no art. zo, garantida a progressão vertical pela fluência de um interstício de
5 (cinco) anos em último nível para as
classes que tiver mais de um e em único
·nível relativamente àquela que hão comportar a progressão horizontal.
PareCe-nos, com essas disposições,
atender-se o comando existente no art.
206, n~ V, da Constituição, especialmente quanto à valorização profissional dentro da carreira para qual o ingresso se
faz por concurso público.
Esta, Sr.- Presidente, é a justificativa
que eu queria fazer a este projeto de
Jei que estou encaminha~do a esta Casa.

"Art. 17. o ingresso- na Classe _de
Professor titular, far-se-á med.iante Concurso Público de Provas e .'XítuJqs, no
qual poderá inscrever-se o Professqr- Adjunto, bem corno pessoa de_ notório saber.
§ 1~ O Professor Adjunto aprovado
no concurso previsto neste artígo proverá o cargo ou ~mpre·go de Professor Titular, na refer~cia igual â que ocupava
na Classe de ProfeSso! Adjunto nos demais casos, o provimento far-se-á na referência 1. ''
Posteriormente, o Decreto no
Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente.
94.664/87, regulamentando a chamada
O SR: PRESiDENTE, (PompeU de Sousa)
Lei de Isonomia (Lei 7.596/87) das Uni- A Presidência aguarda que V. Ex• encaversidades Brasileiras, repetiu a exigênminhe à Mesa o projetO. (Pausa)
cia de dois concursos para uma única
Concedo a palavra ao nobre Senador Rocarreira, quando quem vai disputar a vaberto Campos. (Pausa)
ga de Professor TitUlar já íngressou nela
S. Ex~ desiste da inscrição e se está inscrepor concurso em primeira investidura,
vendo para a· próxima Sessão.
como se vê:
Concedo a palavra ao nobre Senador Edi"Art. 12. omissis
son LQbão.
§ 19 omissis
§ zo;. o· ingresso na classe· de ProfesO SR. EDISON LOBÃO (PFL ~MA. Pro·
sor Titular, dar-se-á unicamente mediante habilitação em Concurso Público de nuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidenprovas e títulos, na qual somente pode- te, Srs. Senadores, a insuportável crise eco.
rão inscrever-se portadores de título de nômica em.que se projetou o PaíS está exiginDoutor ou Livre Docente, Professores do de _todos_nós plenas reflexões, à hora em
que a espiral inflacionária chega a níveis inaAdjuntos, bem corno pessoas de notório
saber, reconhecido pelo Cortselho com- creditáveis, o que daria para gerar premopetente do IFP."
nições inquietantes a despeito d~ ~ermos uma
São, pois~ incônciliáveiS: coin a iiig-énte naç-a:o potencialmente ri.ca exposta aos riscos
Constituição os dispositiVoS ú:gulamen- de um desastre social, sem qu~ uma parte
tadores da carreira do magistério Supe- da classe empresarial tenha percebido que
rior, fazendo~se necessário legislar em
a aferição de um lucrativismo absurdo vem
consonância cOm a carreira já estfU.tu- incidir danosamente sobre o poder de compra
rada mas, excluindo-se essa normatiza- dos assa~ariados.
Parece que. s_e estabaleceu n~ País uma sição geradora de conflitos e violadora dos
tuação de trágica comédia em que muitos se
direitos individuais constitucionais gaom_~tem di~rne_do q_uadro circunstancial criarantidos.
do. E é_ este doloroso escapismo que nos inCom a lei proposta, tem~se objeti~o
funde amarga descrença e tumultua os passos
de oferecer regime legal obe':liente às gado povo na sua caminhada para o futuro.
rantias constitucionais e, ao mesmo temA inflação é a grande desgraça que se abapo, atender peculiaridades do Magisté
teu sobre a nação. Os jovens -perdem a- cada
rio Superior.
hora a esperança, enquanto_ os mais adultos
No primeiro aspecto, faz-se respeitado
já não aceitam a postergação do re_inédio que
o direito de o cidadão disputar o acesso
evi(e a ca_tástrof~ econõmica extremamente
à carreira do Magistério Superior apenas
ruinosa à falriília brasileira. Porque empocom um concurso público, no qual seja - _ brecer mais ainda os pobres e fortalecer esaquele pertinente â primeira investidura,
candalosam~nte os guetos milionários consou seja, ingresso real na categoria fun·
titui agressivo fenômeno sociológico '"que
cio na!.
ameaça e solapa as bases de uma comunidade
juridicamente organizada.
No segundo aspecto, tem-se, no art.
39, a viabilidade de_ poder a Instituição
A inflação explode dentro da nação, vertide EnsinO Superior buscar o concurso
caJizando. Q poder da miséria e interditando
de pessoas de maior qualificação para
o caminhO" que nos leva ao amanhã. Disso
o Magistério, oferecendo-lhes o ingrestudo resta um último apelo às lideranças d;
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economia nacional, para que tenham compreensão e piedade diante de um episódio
dramático que já conduz o Brasil a um processo falimentar.
Note-se que ao séquito da tragédia inflacionária sobrevêm o sobressalto urbano e a pilhagem à luz do dia, ao tempo em que na
área rural desaparece a segurança, com a ortodoxia ideológica enfraquecendo e perturbando o elenco dos direitos adquiridos._ A
esta altura é de pressupor que a sociedade
c;o;ntemporànea brasileira rende a arrostar os
males de um marginalismo cada vez mais
at~oz, sugerindo _imediata mobilização de
consciências antes que nos chCgue um juízo
fif!al que a todçs poderá trag?r_.
O poder poi(tico, como mantenedor da estabilidade nacional, não poderia cessar em
seus esforços tendentes a re5:taurar a imagem
do País, porque o imperioso é deduzir que
uma nação endividada e com obrigações financeiras tão terríveis pode morrer asfixiada.
Mas nem por isso nos cabe aceitar o sombrio
realismo de vermos esta nação como uma
acampamento de incapazes, de semblante
abatido e acabrunhado diante do Consenso
internacional.
Sei dos esforços que aqui no Congresso
realizamos, sob a segura liderança do Senador Nelson Carneiro, nosso Presidente. E-u
próprio participei de algumas reuniões de Ji.deranças convocadas como fórum de_estudos.
Depois de muitos debates e sugestõ_es c.riati- vas, concebeu.-se. um_ dpçume_nto que levou
ii,chancela d,os partidos. Era a contribuição
dos polfticos na tentativa de vencer as dramáticas dificuldades por que passa o País.
Porém, nem mesmo esta iniciativa, recebida de boa vontade pelo Presidente da República, foi capaz de deter o dragão inflacio·
nário. Ela não bastou. E não bastará nenhu·
ma outra porque do outro lado da linha a
contribuição (je muitos dos que produzem e
comercializam é escassa ou nenhuma. O processo de geração de resultados, por conseguinte, não se completa.
Como se fosse possível confrontar palácios
luxuosos com miseráveis cabanas, o Brasil
está se tran~formando num vasto campo de
inassimiláve~s paradoxos, com um projeto de
ciVilização --<:fefiilitivamente inaceitável pela
sociologia política.
A par de "uina desenfreada multiplicação
demográfica; Os despropósitos gerados pela
desordem inflacionária, provocados por erros
de ótica de administradores da economia e
pela insensibilidade de fortes contingentes do
empresariado, somos hoje uma nação que
pode perder-se nos desvãos do caos, sob o
testemunll_o de uma época assustada.
Filho do Nordeste, onde a vida sofrida cor~
porifica as normas de um padrão existencial
comum, bem sei das terríveis dificuldades por
que passa o Maranhão, submerso nos porões
da pobreza e da miséria, já que multidões
sub assalariadas e desnutridas compõem o
perfil de uma sociedade sem rumo e de bússola partida.
Til qual ocorreu com a República de Weimar, quando a Alemanha viVia OS~_dias dr amá-
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ticos de uma catástrofe inflacionária, e quan~
do o homem comum ia ao-mercado para adquirir um pedaço de pão por milhares de marcos, o assalariado brasileiro já pode falar sobre as circunstâncias espetaculosas em·que

vive, restarído a interpretação singular de que
o povo aleinão sofria os efeitos de uma guerra

de extermíniGl,, eitqua.õ.to- iiós ·não soúbemos
nos manter ilesos da crise erri pleno período
de paz.

Este infcirlúnio que deSabou sobre nós; nos
avassala e' humilha, notadamente porque não
saberemos-nos explicar diarite das novas gerações que desejarão se infofmar -por que-falhamos e por que nos desencontramos do no~so

próprio destino. A esta altura, talvez nos-coubesse justificai' que os males Conjunturais superaram os níveis de nossa competência.
Acredito, todavia, Ser·airida tempo para
realizar-se alguma coisa que po-ssa aliviar este
quadro de aflições perante o.q~al o pov~ brasileiro se ·afigura como réu.sem culpa Junto
ao tribunal da história~ .
. ..
Era o que tinha a diter,· Sr. Presidente.
(Muito belll!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
·
O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs.. .Senadores; desejo fazer brevíssimo pronunciamento sobre a greve dos
mineiros ora em curso no sul do meu Estado.
Com frequêncía cada vez maior, têm os
trabalhadores das minas sido· obrigados a pa. ralisar suas atividades, como sempre ná busca
de melhores condições de_salário e trabalho.
Estive em Criciúma, Principal centro carbonífero do País e do movimento grevista,
e em contatQ com os mineiros pude sentir,
com muita clareza, ·que nunca as condições
de trabalho, principalmente os salários, estiveram tão defasados para a categoria. Por
outro lado, os donos das companhias mineraclaras alegam defasagem nos preços, e sobretudo grande atraso nos p~gam~ntos;_em relação· ao carvão fornecido ao Governo (que
é a totalidade da produção).
Com freqUéncia, os míneiadores têm batido às portas dos MinistérioS das Minas e
Energia e da Fazenda, da~·autoridades federais, enfim, SoliCitando pi"eçO e pagamento
em dia. TaiS apelos têm sidó até aqui inúteis.
O fato é que ·os mineiroS tiferam, mais uma
vez, que paralisar, tornando necessária e urgente uma solução, que pas~a: por maior flexibilidade das companhias mineradoras e por
maior atenção e preOcUpaÇâO do Governo,
ele que é o único compiai::lõi do minério.
:É este o .apelo que fazemos, da tribuna
do Senado: solução urgente e compreensão
de mineradores e governo, ou:ma vez que a
crise é dramática entre oS tiabalhadores das
minas. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao n'obre Senador Lo orival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL Sr.
Presidente, Srs. Senadores, acontecimento
digno de_registro pelo significado especial q~e
o caracteriza foi sem dúvida, a comemoraçao
do centenário d~ fundação do Arquivo Públí~
co do Estado da Babia, em solenidade realizac{il Do dia 16 de janeiro passado no salão
nobre do Solar da Quinta do Tanque, onde
VeiD_.fú._.O..c_í~ri_a:ndo há 10 anOS.
DO porito de vista· de sua destinação de
utilidade cUlturãl e como instrumento de.conseivaçã:o e modernizaÇão· da memória his~ó
rica regional e nacional, o Arquivo Púbhco
do_ Estado· da Bahia é uma das Instituições
báslc_as_.dO Páís -c_olnO foD~e de documentos
de- trailscerideiltal importâricia, Prin~ipal
mente no que tange aos episódios e personalidades- da noSsa bis~Qria colonial.
Q epis6dio mais i!xpresSiv? da. COJ?e~o
raçá_o do centen_árío dessa v_ahosa mstl~utção
foi, na opinião da ilustre Professora Consuelo
Pondé- de Senna, que a dirige desde 1987,
o lançamento de um selo comemorativo alusivo à 'data, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
No primo~oso-·discurso que proferia sobre
o Arquivo Público Estadual, sua evolução
histórica, objetivos e impOrtância, a Professora Consuelo Pondé de Senna destacou o
irrestrito e pernianente apoio que sempre recebeu do Ministro de Estado das Comunicaç6es António Carlos'Magãlhães que, em
1979,_ quando Governador da Bahia, providenciou a reforma e restauração do prédio
á<i. Quinta do Tanque-, na Baixa <k Quintas,
em Salvador (antiga Casa dos Jesuítas, e, depois, Leprosário) .
A Professora Consuelo Poi:tdé de Senna,
eficiente e din-á.i:riica, fez um relato dos serviços prestados pelo Arquivo Público da Bahia,
e, aproveitando o ensejo,~assinalou a: necessidade da construção ·de uma· nova sede _para
a insiituição;-em virtude. da crescente expansão do _vasto acervo dos documentos que devem ser arquivados, relembrando, ainda~ que
o prédio edificado na rua Senador Costa Pinto, em 1935, pelo Governador Juracy Maga-lhães, torn_araMse demasiado pequeno para
atenderãs·atividades e objetivos da entidade.
O Senador Luiz Viana· Filho, presente à
solenidade da comemoração ·do Centenário,
lembra o início ·das suas atividades de pesquisa, quando levantou vasta' documentação sobre a presença do negro na Bahia e a rebelião
da Sabinada.
Coube ao SecretáriO da Cultura, Oswaldo
Teixeira de Almeida, que 'presidiu os trabalhos, ser o primeiro a autenticar o selo alusivo
aos-100 anOs do Arquivo Público Estadual,
cujã p·tog'ramaçãO gráfico;.visuaf foi confiada
a Amaury_Fernandes da Silva Júnior.
Além dos Secretários da Administração,
Paulo Padrão Rio Branco, da Educação, Jair
Brasileiro, do representante da Diretoria Regional da ECT; -João Rodrigues, do Procurador do ~stado Antonio Sampaio, do Procu. radar da Justiça, Emannuel Dantas Muniz,
da Diretora Consuelo Pondé de Senna, do
SE~ Pronuncia o seguinte discurso.) -
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Presidente da Academia de Letras da Bahia,
Cláudio Veiga; e do Diretor-Secretário de
A Tarde, Jornalista· Cruz·Rios, compareceram, também, inúmeras personalidades polfticás e sociais, represénta~do expressivos segmentos da sociedade bafaha.
É, portanto, com· justificada satisfação
que, embora c_oncisamente, registro o CentenáriO do Arquivo Público da Bahia e felicito
a sua ilustre Diretora, Professora Consuelo
Pondé de Senna, pelos êxitos de sua pro(ícua
gestão~ fazendo votos no sentido de que essa
benemérita instituição prossiga ria· Sua traje~
t6ria a serviço da Cultura, como um elos mais
importantes fatores de modernização-educativa da Bahia e do Brasil, solicitárido seja
incorporado a este meu pronunciamento o
artigo "Consudo e o Arquivo", do Professor
Edivaldo Boaventura, publicado,_n_o dia 9 de
fevereiro, no jornal A Tarde, de· Salvador.
(Muito-bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. LOURIVAL 13APTISTA EM
SEU DISCURSO:
A Tarde, sexta-feira, 9-2-90
Edivaldo BOáv'entura
CONSUELO E O ARQUIVO
- As_ comemor~ções dos 100 ano-s do Arquivo Público do Estado ~a Bahi~ •. ~~ ,16 _de
janeiro de 1990, revelararp, e_xpre~~i~a~ente
a marcante .en~rgi~ e· '1-...:afid<:t~e. ~e- s:u~ dire-_
tora, Consuelo Pondé de Senna, professora_
e historiadora com sériaS )ncursõ.és na· Íupi-

no~~~~

riome de oatiSIDO; CorisuetO é :uma
inspira_ção e predeterrn4J:ação para a:c~l_tura.
E o tftulo de um dos últimos póemas de Cas·
tro Alves e personifica, no conlp!icad_O rOmance com ·Agn·es Trincí Murri~ ~-_Itália:
"Vem, dá-me tua mão ... vamos juntos a Sor~
rento!" Poema, aliás, qlie refléte Oio.Óhecimento do romance italiano de Geoi-ieS Sánd.
Consueto, conforme o estudo defiriitivõ de
Gáudio Veiga sobre a presença fraD.Cesa na
poeSia do nosso vate maior. Além do nome,
há outra relação sentimental. Cónsllelo se.
·considera vi6va de Castro Alves, como admiradora fervorosa de sua personalidade.
Essa condição já causou sérid :YéXame na
tradicional Faculdade de. Diteito ·do Recife.
Indo lá certa vez-pesquisar, ídentifi.cou-se para o funcióO:átio como viúva de_Castro Alves
e, como tal, queria ver os· vestígios de sua
fulgurante passagemn por aquela casa. O servidor lamentou não poder atendê-la. E, sem
levar em conta o tempo, anotou a insólita
situação da pesquisadora e transmitiu ao diretor da Faculdade. Curioso com a decolagem
do tempo, quis conhecer a jovem viúva de
um ooeta longamente desaparecido.
Com o tempo, soube_ co_nservar e acelerar
a e_xtraotdináría- energia que· neu·s 'lhe deu,
canalizando-a para fazer o que gosta. Celebrar ceritenários é uma das suas especialidades. Não somente comemorou o do Arquivo, como também o de Bernardino de.S'ouza,
o de Teodoro Sampaio e preparaMse, com a
aprovação do Dr. José Gabriel ·Calmon da
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Costa Pinto, para coordenar o de José Wanderley de Araújo Pinho.
As obrigações acadêmicas e administrati-

vas, porém, não a impedem de cuidar do
charme pessoal. Vem bem a propósito a sempre lembrada Zahidé Machado Neto que classificou as suas colegas da Universidade Federal em duas classes. Umas se lenvantam e
vão diretamente para as reuniões, que não
são poucas! Outras, antes do deslocamento
para os conselhos, passam no cabeleireiro:
Consuelo se enquadra nessa Segunda cate·
goria.

Tudo isso reforça a sua liderança. Lide-

- de Castro Alves a Teodoro Sampaío, da
Faculõacie de Filosofia à Associação Comercial da Bahia, do Centro de Estudos Baianos
à Casa de Raui Barbosa da ABI, do Arquivo
Público do Estado da Bahia, cujo nome completo tive a honra de restaurar, aos Sertões,
dos seus índios aos ex-escravos de Inambupe.
Em todas essas circusntâncias, batalha e peleja sem,.cóhflido, descuidar da administraÇão
do seu charme, evidentemente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-De acordo com o disposto no art. 170,
§ 1?, do Regimento Interno, que determina
não será designada Ordem do Dia para a
primeira sessãO de cada Sessão Legislativa,
não há O!dem do Dia hoje. (Pausa)
Esta Presidência congratula~se com o Plenário pélá magnífica Sessão de abertura dos
nossos trabalhos. ordinários da presente sessão ·legislativa, em que tivemos uma manhã
rica de pensamento e de inteligênCia, fazendo
jus à tradição que. já OOOiêfihtJ. àas.belas tertúlias parlamentares das sextas-feiras matuti·
nas.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a ordinária de segunda-feira a seguinte

rança culta, participativa; batalhadora e decisiva, às vezes, é até agitada demais e impaciente para- efetivar Os Seus ·objetivos. Mas
sabe enfrentar situações adversas, fazendo
prevalecer o seu ponto de vista em favor das
causas que abraça. A defesa dos documentos
do Arquivo da Cúria foi uma de suas vitoriosas campanhas. Como líder pertence ao Conselho Permanente da Mulher Executiva da
Associação Comercial da Bahia. Não somente integra esse colegiado, como também pertence a todos _os conselhos de todas as instituições autenticamente baianas.
Com toda essa disposição para servír Consuelo tem balançado o colonial solar da Quinta do Tanque. Para realizar o centenário do
Arquivo que lá funciona há dez anos, mobilizou do ministro Antônio Carlos M"agafhães
OR,PEM PO DIA
até o menor servidor da Cultura. A comuni·
dade baiana viu com satisfação que ela não
1
se rendeu à falta de recursos financeiros. Se
mais pudesse, mais faria, para desenvolver
Discussão, en turno único, do Projeto de
o sistema de arquivos, que coloquei na Lei
Resolução n~ 59, de 1989, de autoria do SenaDelegada 53/83, classificandô ainda os arquidor Jutahy Magalhães, que dá nova redação
vos público em correntes, intermediários e
ao art. _375 do Regimento Interno, tendo
permanentes.
PARECER FAVORÁVEIS, sob n• 346
Há um sentimento que não pode deixar
e 347, de 1989, das Comissões:
de ser ressaltado. Consuelo como outros cole- de Constituição, Justiça e Cidadania; e,
gas, Luiz Henrique Dias Tavares, Mercedes
- Diretora.
Rodamilans, não se desprendem da placenta
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
acadêmica da Faculdade de Filosofia. Tendo
-EStá encerrada a sessão.
recebido o legado dos Estudos Tupis de Frederico Edelwiess, cultiva igUalmente a me(Levanta~se a sessão às 11 horas e 15
mória do seu mestre e a herança tupinóloga.
minutos.)
Além do Tupi, interessa-se pelos Sertões,
que é, bem-entendido, uma de _suas raízes. DISCURSO PRONUNCIADO PEA família paterna é õriunda do Litoral Norte
daBahia,dizia-meAdrianoPondé. Em 1979,
LO SR.TOÃO -MENEZES NA SESSÃO DE 14-6-89, QUE SE REPUBLIp ublicou o seu bem-sucedido "Introdução ao
CA POR HAVER SA[DO COM lNestudo de uma comunidade do agreste baiano
CORREÇÓES NO DCN _ SEÇÃO II
-Itapicuru".
Sem deixar de cultuar o mestre, tendo es-DE 15-6-89:_
crito "Frederico Edelwiess, o historiador",
O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA. Co"Frederico Edelwiess, o tupinólogo" et alli,
mo Líder, pronuncia o seguinte discurso.)especial atenção tem dado à obra de Teodoro
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Pará veio
Sampaio, principalmente a revisão da 5? edia converter-se, nos últimos anos, na principal
ção de "O Tu pi na Geografia Nacional"
província mineral do País. Os grandes proje(1987). Para-melhor divulgação, lançou-o mo
tos de extração do minério de ferro, da bau~
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
xita, do ouro, do nfquel, do cobre, do mangaE por falar no IHGB, foi eleita, em 1989,
nês, do calcário, para citar só os principais,
não deixam mais dúvida a respeito.
sócia-correspondente.
Todos os seus amigos estão aguardando
O fatO que, eni função desses grandes
um grande discurso de "posse e conferência
projetas, generalizou~se a perspectiva do retalhamento do Pará com vistas à criação de
de entrada".
A presença intelectual de Consuelo atinge
novos Estados. Ainda recentemente, vimos
os mais significativos Pólos da cultura baiana ~ a rejeição do projeto de criação do Estado

e
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de Tapajós, por decisão da Assembléia Na·
cional Constituinte. Agora, temos outra tentativa eleitoreira e ilegal configurada no projeto de decreto legislativo de iniciativa do
Deputado Asdrubal Bentes. Esse projeto
prevê a realização, já em novembro próximo,
juntamente com as eleições presidenciais, de
um plebiscito erri 22 municípios situados nas
regiões sul e sudeste do Pará, para a criação
do Estado_ de __ Carajás. Em primeiro lugar,
o projeto não pode ter curso pela sua manifesta inconstitucioilalidade, nos termos do
art. 14 da Constituição Federal e do art. 12,
§ 1~, do Ato das DispoSíções Constitucionais
Transitórias, sendo que estes dois últimos rezam:
"Art. 12. Será criada, dentro de noventa dias da promulgação da Constituição, Comissão de Estudos Territoriais, com dez membros indicados pelo
Congresso Nacional e cinco pelo Poder
Executivo, com a finalidade de apresentar estudos sobre o Território Nacional
e anteprojetos relativos a novas Unidades territoriais, notadamente na Amazônia Legal e em áreas pendentes de solução.
§ 19 No prazo de um ano, a Comissão submeterá ao Congresso Nacional
os resultados de seus estudos para, nos
termos da Constituição, serem apreciados nos doze meses subseqéntes, extinguindo-se logo após."
Sr. Presidente, Srs. Senadores,_bem sei que
a atual Constituição estabeie_ce_,_ em seu art.
18, § 39 , seja ouvida, através de consulta plebiscitária, apenas a chamada "população diretamente interessada", deixando de lado a
opiniãO do povo dos demais municípios, alijando dessa importantíssima decisão a Assembléia Legislativa e o próprio Governo do
Estado.
Em vista disso, precisamos repelir, com toda a energia, a tentativa consubstanciada nesse projeto, e aqUi estou, hoje, para proclimar
que me incluo entre os opositores à criação
do Estado de Carajás. Formamos verdadeiro
batalhão, pois tenho a certeza de que todas
as mais significatiVãs lideranças políticas do
Estado do Pará se posicionam contra esse
projeto que, além de reduzir em 279.932 km2
a área do Estado - superfície equivalente
a quase três vezes o Estado de Pernambuco
- , retira ao Ill~smo tempo, do Pará, sem
sombra de dúvida, a sua mais promissora região, tanto pela riqueza de seu subsolo e pela
fertilidade de seu solo, quanto pelo seu grande potencial hídrico,
Mas há, ain4~. enorm!! agravante_ para a
qual peço que todos atentem: a população
desses 22 municípios, 1.210.312 habitantes,
que vai ser ouvida através do plebiscito, é
constituída, em 85% dei seu total, de imigrantes do Centro, do Sul e do Nordeste do País.
Creio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
essa iniciativa pode ser considerada como
verdad_eira conspiração contra o Pará, tendo
em Vista os graves prejuízos que a emancipação daquela área causará a todo o Estado.
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Não podemos permitír se crie nova Unidade
da Federação sem adequado e aprofundado
estudo e planejamento, para que se atinja
o objetívo maior do desenvolvimento equili·
brado das áreas envolvidas no problema. Não
podemos abrir mão daquela região genuinamente paraense pela sua secular ocupação;
daquela região que é uma das mais ricas n-ão
só do nosso Estado, mas também do próprio
Brasil. Não podemos, em definitivo, abrir
mão dessa área onde expressivos projetas mineralógicos e agropecuários estão sendo iffiplantados, onde novos pólos de desenvolvimento vêm permitindo aos paraenses e aos
brasileiros tomar posse, fisicamente, de toda
aquela região imensa e promissora.
-É inegável que a atenção do Governo Federal e do Governo do Estado do Pará voltou-se para aquela região, pois lá se encontram as ricas provfncias de feno da Serra
de Carajás, com seus 18 bilhões de toneladas,
a maíor reserva de minério de ferro do mundo. Mas não é só isso: prospecções geológicas
da Cia. Vale do Rio Do_ce identífícaram também a ocorrência de cerca de 65 milhões de
toneladas de manganês, de 1,8 bilhão de toneladas de cobre, de 18 milhQes de toneladas
de níquel, de 40 milhões de toneladas de bauxita, além de cassiterita e ouro em quantidades muito significativas.
É. inegável, t'ambém, que toda aquela Região tem muito a· oferecer ao País e ao Pará
e que toda a riqueza lá existente mUito representa para o fortalecimento sócio-económico
do Estado. Esforços não têm sido poupados,
tanto a nível federal quanto a nível estadual.
Ambos os Governos estão verdadeiramente
interessados em desenvolver essas regiões de
maior potencial, para que o Estado e o País
se tornem mais prósperos. O Pará assumiu
compromissos sérios .em termOs de investimentos e dívidas para dotar todo o Estado
e, muíto particularmente, o sul e o sudeste,
de serviços básicos de infra-estrutura, promovendo a eletrificação de quase todos os municípios, a integração do território atravéS da
construção e do asfaltamento de rodovias,
a execução de obras de saneamento e a construção de escolas e hospitais.
O resultado desses esforços está sendo promissor para o Pará. Não persistem mais os
motivos alegados por aqueles que levantam
a bandeira da emancipação, poiS, hoje, as
regiões sul e sudeste estão perfeitamente intew
gradas à vida e ao processo de desenvolvimento do Estado. Nos últimos anos, elas vêm
sendo contempladas de forma efetiva pelos
Governos Federal e Estadual. Esta decisão
política foi tOmada com vistas a fomentar o
desenvolvimento e minonu oS d,esníveis sócio-económicos que levaram setores daquela
área a encampar o movimento_ separatista.
É impensável aceitar que, justamente no momento em que o Pará ~o meça a colher frutos,
a conhecer o desenvolvimento tão acalentado
por sua população, venham propor mutilação
de nosso território.
Repudio, veementemente, esta manobra
ilegftima e ilegal para dividir e enfraquecer

o Estado do Pará. Não podemos permitir,
de modo algum, que interesses pessoaiS imediatistas ou até--mesmo eleitoreiros, ligados
muito maís às realizações de duvidoso _êxito
político ou às efémeras: demonstrações de
prestígio e liderança, possam preponderar sobre as mais autênticas e inalienáveis aspirações do povo paraense.
-0 Sr~ .iãrbas Passarinho- Permite V. Er.
aparte, nobre Senador, antes de. concluir?

Ull).

O SR. JOÃO MENEZES - Pois não~ emí_nente Senador.
·

OSr.JarbásPasSarinho- V. EX!' faz muito
bem, com a autoridãde que tem, em levantar
esta questão. Já na Constituinte, tivemos a
oportunidade, como V. Ex• salientou, de disw
cutir a possibilidade de desmembramento do
Estado do Pará, com a criação do Estado
de Tapajós. Agora verificamos exatamente
mais uma tentativa. Essa tentativa, como V.
Ex• salienta bem; significaria apartar do Estado do Pará uma das suas áreas mais ricas,
do seu subsolo mais promissor. Se a solução
for essa, de irredentismo em irredentismo,
de separatismo em separatismo, daqui a pouco- o Estado do Pará terá apenas a cidade
de Belém e uma pequena faixa que lhe seja
próxima ou periférica. Não há, no meu entender, a menor razão para se _p~eitearisso, para
·se postular esse tipo de desmembramento.
Mas devo avisar a V. Ex" que senti, no sul
do Pará, na última campanha eleitoral, um
espírito desagregador que me preocupou bastante. Preocupou-me na medida exatamente
em que o prefeito, que nos recebia naquela
ocasião, finha dado uma entrevista, naquela
mesma oportunidade, pregando a separação
de Redenção, por exemplo. E V. Ex• sabe
que aquela área foi altamente beneficiada peJo Governo, talvez até em detrimento de outras áreas, como a do Baixo-Amazonas, com
a eletrificação completa, graças a Tucurul e
a pavimentac;J.o de uma estrada de rodagem,
que serviu amplamente,. e serve até agora,
àqUela Região. A resposta é pedir a separação? Era muito mais intensamente se se fizesse o que se tem feito até agora: a multiplicação dos nruníCfpíos cofn sua autonomia, para termos melhor possibilidade de adminisw
trar. Mas retalhar o Pará e tirar do Pará as
.suas potencialidades maiores, encontrará em
mim, e certamente em V. Ex•, desde já, pela
manifeStaÇ-ãO que está tendo, um opositor
consciente, finrie, ·mas absolutamente intransigente rieste campO.
·

O SR. JOÁQ MENEZES- Senador Jarbas
Passarinho, o aparte de V. Ex~ traz um sustentáculo muito grande para o nosso pronunciamento. V. Ex• não só como Senadoi, mas
como Governador do Estado do Pará, conhece toda aquela região e sabe o g_ue isso reprew
senta e também as causas que determinam,
às vezes, essas iniciatiy:is, que não têm cabimento nem oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Mesa lamenta dizer a V. Ex•, Senador
João 'Menezes, qUe o tenipo para Breves co-
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municações, de cinco minutos, já se esgotou
há muito.
O SR. JOÃO MENEZES- Atenderei, Sr.
Presidente. V. Ex' sabe que lhe sou um fiel
seguidor.
Quero concluir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, reafirmando rrÍinha intenção de lutar
pela preservação da unidade de nosso território, pois tenho o dever de corresponder ao
direito e às aspirações da gente de meu Estaw
do. É o clamor desse povo que se constituirá
em nosso mais importante afiado nessa luta
para qúe se rejeite não só essa pretendida
emancipação, mas toda e qualquer outra tenw
tativa de dividir e enfraquecer o Estado do
Pará. Aproveito a oportunidade para passar
às mãos de V. Ex~ e da Mesa um Projeto __
de lei "que dispõe sobre a remuneração das
cadernetas de poup-ança, e dá outras providências".
Era, .o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)

ATA DA 191' SESSÁO,
REALIZADA EM 5·12-89
(Publicada no DCN

Seção II- de 6·12·89)
ReÚficação
No ProjetO de Lei do Senado n~ 390, de
1989, à página 7 .559, z~ coluna, na sua ementa.

Onde se lê:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 390, DE 1989
Cria o Conselho de ,Estados Técnicos
da Aviação Civil.

Leia-se:
PROJETO DE LEI DO-SENADO
N? 390, DE )989

Cria o Co~elho de Estudos Técnicos
da Aviação Civil.
ATA DA 206• SESSÁO,
- REÀUZAI)A EM 6;12·89.
(Publicada: nO DCN

Seção II- de 7·12·89)
Retificação
No texto do Requerimento n~697, de 1989,
na página 7646, 3' coluna,
Onde se lê:
REQUERIMENTO N• 697, DE 1989

Requeremos urgência, nos terriios do art.
316, alínea c, do Regimento Interno, para
a Mensagem n" 113/89 que ...
Leia-se:
REQUERIMENTO N• 6g7, DE 1989

Requeremos uriência, nos termos do _art.
3J6, alínea, c, do _R~gimento Interno, para
a Mensagem n" 313/89 que ...
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ATA DA 188• SESSÃO
REALIZADA EM 30-11-89
(Públicada no DCN
Seção II - de 1-12-89)

Retificação
Na página n" 7391,
da Ordem do Dia",

2~ coluna~

no item .I

Onde se lê:
Projeto de Lei Legislativo n9 36, de 1989.
Leia-Se:

Projeto d_e Decreto LegislatiVo n? 36, de
1989

nente do Senado Federal, nos termos do artí~
go-40, inciso ID, alínea "a", da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 515, inciso li; 516, inciso
I; 517, inciso IV; 488; § 4~; 490 e 492 do
Regulamento Administrativo do Senado Federal (Edição Atualizada - 1989), e com
os artigos 19, 59 e 11 da Resolução SF n9 87,
de 1989, com proventos integrais, observado
o disposto no artigo 37, inciso XI da Constituição Federal.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1990. Senador Nelson Carneiro. Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
I N' 1, DE 1990

ATO DO PRESIDENTE
N• 4, DE 1990

O Presidente do Senado Federai, no uso
de suas atribuições regimentais de confor-

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamen~
tar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgad~ pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de
1973, e_tendo,em vista o que consta do Processo n" 000.101190-7,
Resolve aposentar, voluntariamente, Geraldo José Co-elho Galrão, Analista Legislativo, Classe "Especial", padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea ''c", da
Constituição da República Federativa do
Brasil, combinado com os artigos 520, 488,
§ 49 , 490 e 492 do Regulamento Administrativo do Senado Federal (edição atualizada
-1989), e com os artigos 1", 59 e 11 da Resolução SF n9 87, de 1989, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, observado
o disposto no artigo 37, inciso XI, da Cohstituição Federal.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.

e

midade com a delegação de competéncia que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão O iretora n<? 2, de 1973,
Resolve designar o servidor Manoel Men-

des Rocha, Analista Legislativo do Quadro
Permanente do Senado Federal, para exercer, em substituição, o car&o de Diretor da
·Subsecretaria de Ata no período de 31 de
janeiro â 2 de março de 1990, durante o impedimento do titular.
Senado Federal, 15 de janeiro de 1990.Senador Alexandre Costa, Segundo Vice-Presidente no exercício da Presidência.
ATO DO PRESIDENTE
Nt 2, DE 1990

o_ Presidente do

Senado Federal, no uso

da sua competência regimeiltal e regulamen-

tar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada Pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de_ 4_de abril de
ATO DO PRESIDENTE
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n9 000.228/90-7.
N~ 5, DE 1990
Resolve aposentar, voluntariame~te, RodO Presidente do Senado Federal, no uso
ney Ortega, A~alista Legislativo, 1~ Classe,
da sua competência regimental e regulamenPadrão III, do Quadro Permanente do Sena- tar, de conformidade com a delegação de
do Federal, nos termos do art. 40, inciso III, competência que lhe foi outorgada pelo- Ato
alínea "c", da ConstituiÇão da República Fe- da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de
derativa do Brasil, comOinado Com os artigos
1973, e tendo em vista o que consta do Pro520; 488, § 4•; 490 e 492 do Regulamento cesso n• 018.184/89-8,
AdministratiVo do Senado Federal (Edição , Resolve aposentar, voluntariamente, José
Atualizada- 1989), e com os artigos 19, 5~ Ney Passos. Dantas, Analista Legislativo,
e 11 da Resolução SF_ no 87, de 1989, com Classe "Especial", padrão III, do Quadro
proventos proporcionais aO tempo de serviço, Permanente do Senado Federal, nos termos
observado o dispsoto no artigo 37, inciso XI, do artigo 40, inciso III, alínea "a", da Consti·
da Constituição Federal.
tuição da República Federativa do Brasil,
Senado Federal, 26 de janeiro de 1990.- combin~do com os artigos 515, inciso II, 516,
Senador Nelson Carneiro, Presidente.
incíso, 517, inciso IV, 488, § 4~, 490 e 492
do Regulamento Administr~tivo do Senado
ATO DO PRESIDENTE
Federal (edição atualizada - 1989), e com
N'3, DE 1990
os artigos 1\ 5q e 11 da Resolução SF n~ 87,
O presidente do Senado Federal, no uso
de 1989, com proventos integrais, observado
da sua competêm:ia regimental e regulamen- o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constitar, de conformidade com a delegação- de
tuição Federal.
competência que lhe foi outorgada Pelo Ato
Senado Federal, 26 de janeiro de 1990. da Comissá<rDiretora n~ 2, de 4-de abril de
Senador Nelson Carneiro, Presidente.
1973, e tendo em vista o que consta do ProATO DO PRESIDENTE
cesso n~ 000.154/90-3,
·
N' 6, DE 1990
Resolve aposentar, voluntariamente,
O Presidente do Senado Federal, no uso
Francisco Finnino Lima, AnaliSfa iegislati"!0.1' Classe, Padrão III, do Quadro Perma- da sua competência regimental e regulamen-
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tar, de confo:r:midade com delegação de competéncia que Ihe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 1973,
e tendo em vista o que consta do Processo
n• 000.382/90-6,
Resolve aposentar, voluntariamente, Maria de Oliveira Souza, Técnico L_egíslativo,
Classe ''Especial", padrão III, do Quadro
Permanente do Senado Federal, nos termos
d-o artigo 40, inciso III, alínea "a", da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 515, inciso II, 516,
inciso I, 517, inciso N, 488, § 49, 490 e 492
do Regulamento Adnün_istrativo do Senado
Federal (edição atualizada- 1989), e com
os artigos, 19 , Y e 11 da Resolução SF n"
87, de 1989, com proventos integrais, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da
Constituição Federal.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1990.Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 7, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
de sua competência regimental e de acordo
com o disposto no artigo 216, § 20, da Constituição Federal,
Resolve designar Comissão Especial, inte~
grada pelos Senadores Jarbas Passarinho,
Luiz Viana Filho, Francisco Roiiemberg, Mário Maia e Nabor Júnior, para selecionarem
e examinarem a conveniência de liberar doeu·
mentos secretos do Senado Federal, que tenham mais de 25 anos.
Senado Federal, 31 de janeiro de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N' 8, DE 1990

O Presidente do_ Senado Federal, no uso
de sua competência regimental e regulamentar, e de conformidad_e com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Dire_tpr_a n~ 2, de 1973,
Resolve designar Nerione Nunes Cardoso,
Secretário-Geral da Mesa, do Quadro Permanente do Senado Federal, para responder
pelo expediente da Diretoria Geral, durante
o afastamento do titular, no período de 5
de fevereiro a de 2 de março de 1990.
Senado Federal, 31 de janeiro de 1990.
Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N99, DE 1990

Aprova os Quadros de Detalhamento
da Despesa fixada nos Orçamentos do Senado Federal, Órgãos e Fundos para o
exercício de 1990.
O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe confere o Regimento
Interno, e tendo em 11ist_a o çlisposto no artigo
52, § 49, da Lei n9 7.800, de 10 de julho de
1989, resolve:
Art. 19 Aprovar os Quadros de Detalhamemo da Despesa fixada nos Orçamentos
das Unidades a seguir relacionadas, que com
este baixa:
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Código 02101 -Senado Federal
Código 02102- Centro Gráfico do Senado
Federal
Código 02103 - Centro de Informática e
Processamento de Dados do_Sen_ado Federal
Código 02901 - Fundo Especial do Sena~
do Federal
02rnl •

snw~

Hlt RIIJ.

de sua publicação, retroagindo os efeitos ao
Código 02902- Furido do Centro Gráfico
do Senado Federal
· dia 1~ de janeiro de 1990.
Art. 39 Revogam~se as disposiç6es em
Código 02903- Fundo do Centro de Inforcontrário.
mática e Processamento de Dados do Senado
Senado Federal, em 31 de janeiro de 1990.
Federal
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Art. 29 Este ato entra em vigor na data
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Propo~clCNr c~la<~~er>toçilo tle
IIJ:!2
:serot.lldoria e per>~ez.,cor-tt1bu11'do P!.
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,.,
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ANEXO DO ATO DO PRIMEIRO-SECRETARIO
N<;> 001, DE 1990

ATO DO PRESIDENTE
N9 10, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, e de confonnidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão _Diretora n 9 2, de 1973, e tendo

-, em vista o que consta no Processo

-

VALOR (NCz$)

ITEM

ARTIGO

fi'?

000.967/90-4,
Resolve designar Francisco Zenor Teix;eira, Matrícula n'? 2358, Analista Legislativo,
Classe "Especial", padrão III, do Quadro de

I
I
I

Pessoal CLT do Senado Federal, para exercer, em substituição, o cargo em comissão
de Diretor da Secretaria de Serviços Espe-

-·a
-c

.

Senado Federal, 12 de fevereiro de 1990.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente~

----

II
II
II

ATO DO PRESIDENTE
N•ll, DE 1999

-

a

361.259,00
10.322.238' 00
10.322.238,00

b
C.

.

-

-

103.• 221,00

I
II

19

000.581190-9,

Resolve designar o servidor Célia Elias Silva Arújo, TécnicO Legislativo, Classe "Especial", padrão I, Matrícula n' 3451, do Quadro
de Pessoal_ CLT __ do Senado _Federal~ para
exercer, em substituição; o -cargo de Diretor
da Subseqretaria Técnica Eletrônica, no período de 31 de janeiro a 2 de março de 1990,
durante o impedimento do titular.
Senado Federal, 13 de fevereiro de 1990.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.

b

18

ciais, SF-DAS-101.5, do Quac;lro Permanen~
te, no período di! 31 de janeiro a 19 de março
de 1990, durante o impedimentO do titular.

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimerital e regulamen~
tar, e de conformidade com ª- delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, e tendo
em vista o que consta no Processo n~

1.548.335,00
15.483.357,00
15.483.357,00

15.483,00

5.161..119,00

76

-·-

·-

·-

88

2.064.447,00

117

361.259 ,o o

III

-

!

ATO DO PRIMEmO SECRETÁRIO
Nt I, DE 1990

O Primeiro Secretário do Senado Federal,
Usando da competência que lhe confere o artigo 137, do Ato n' 31, de 1987, da Comissão
Diietora e Considerando o disposto no parágrafo único do artigo 87 do Decreto-Lei n~
2.300, de 21 de novembro de__l986, <;tlterado
. pelos Decretos-Leis n~" 2.348, de 24 de julho
de 1987 e 2.360, de 16 de setembro de 1987,
,
_.
resolve:
Art. 1"' Os limites previstOS-nos artigos
18, 19, 76, 88 e 117, do Ato n' 31, de 1987,
da Comissão Diretora, são fixados nos valores constantes da tabela anexa, para vigorar
a partir de 19 de janeiro de 1990'.
Art. 2' Este ato entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3'<' Revogam-se as disposições em
contrário.
-- Senado Federal, 1~ de janeiro de 1990.-Senador Mendes Canale, Primeiro Secretário.

.PORTARIA
N• 1, DE 1990

O Primeiro Secretário do Senado Federal,
no uso das suas atribuições regimentais, resolve designar Sérgio de Otero Ribeiro, Técnico Legislativo~ Francisco Zenor Teixeira,
Técnico em Legislação e Orçamento, e José
Augusto Arcoverde de Melo, Técnico Legislativo, para, sob a presidência do primeiro,
integrarem Comissão de Inquérito, incumbida de apurar os fatos constantes dos Processos n• 016601/89-0, 016227/89-1, 016289/89·7,
015991189-0, 016540/89-1, 016228/89-8,
016569189-0 e 016109/89.,9. .
Senado F~deral, 23 de janeiro de 1990. Senador Mendes Canale, Primeiro-Secretá-

rio.

artigo 283- do Regulamento Administrativo

do Senado Federal, e tendo em vista o disposto no artigo 574, § 19 , do mesmo Regulamento, resolve designar Sérgio de útero Ribeiro, Técnico Legislativo, Francisco Zenor
Teixeira, Técnico em Legislação e Orçamento, e José Augusto Arcoverde de Melo, Técnico Legislativo, para, soh a presidênCia do
primeiro, integrarem Coiitissão -de Sindicância, -incuinbida de apurar os fatos constantes
dos Processos n~" 016720/89-0, 013300/89-_0,
008859189-2, e 00472190-5. _ . ______ :
Seriado Federal, 18 de janeiro _de _1990. -

José Passos Porto, Diretor-Geral.
PORTARIA
1, DE 1990

N~

P()!l'f_ARIA

Nt 1, DE 1990
O Diretor-Geral do S_enado Federal, no
uso das S;u,as attibl!içQes_ que lhe confere o

O Diretor-Geral da Subsecretaria de Adminis_t_ração de Material e Património, no uso
das atribuições regulamentares e rendo_ em
vista os fatos constantes do Processo no
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018.132/89-8, resolve suspender servidor
Eudo Pereira dos Santos, Artífice de Estru-

tura de Obras e Metalurgia, Referl!ncia
NM-22, do Quadro de_Pessoal CLT, nos ter-

mos do artigo 564, inciso V, dO Regulamento
Administrativo do Senado Federal, por 5
(cinco) dias, a partir de 20 de dezembro de
1989.

ATAS DE COMISSÃO
1' Reunião (Ordinária), da Comissão

Diretora
· Realizada em 23 de-janeiro de 1990

· Ãs'o~ze h.oi~s do dia vinte e três. de janeiro
de bum mil novecentos e noventa, reúne.:.Se
a Conllssão))iretOra do Senado Federal, na
Senado Federal, 20 de janeiro de 1990.Salã ai!::_Reuniões da.Presidéncia, com a preAmaury Gonçalves Martins, Dlretor da -sença dos Excelentíssimos Senhores SenadoSSAMP ..
res Nelson Carneiro, Presidente; Alexandre
Costa, Segundo-Vice-Presidente; Mendes
Canale, Primeiro Secretárío; Pompeu de
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Sousa, Terceiro Secretário; Louremberg NuDE MATERIAL E PATRIMÓNIO
nes Rocha, Quarto Secretário e Áureo Mello,
EXTRATO DE CONTRATO
Suplente.
Espécie: Contrato nP 1/90
Deixam de comparecer, por motivos justiContratada: ~ssociaçáo dos Servidores do _ ficadüs, os Excelentíssimos Senhores SenaSenado Federal - Assefe
dores Iram Saraiva, Primeirõ Vice-PresidenContratante: Senado Federal
te, e Divaldo Suruagy, Segundo Secretário.
Objeto: Concessão de uso da área, das insO Senhor Presidente declara iniciada a reutalações, dos móveis e utensílios do 149 andar
nião e apresenta à consideração ~os presentes
do Anexo I do Senado Federal, para exploraos seguintes assuntos:
ção, pela contratada, de uma lanchonete.
a) Processo n~ 017854/89.-0, em que José
Vigência: 5-2-90 a 31-7-90.
Carlos de Faria Valença solicita interrupção
Signatários: Pelo Senado Federa:!: Dr. Ne·
da suspensão de seu contrato de trabalho,
rione Nunes Cardoso.
a partir de 1P-2-90.
Pela Contratada: José Pedro de Alcântara.
Os presentes examinam a matéria e autoriAinaury Gonçalves Martins, Diretor da
zam a interrupção requerida; ·
Subsecretaria de Administração de Material
b) Processo n9 015836/89-4, de interesse de
e Património.
Virgínia Maria de Faria Laranja.
Os presentes, após exame da matéria, deciEXTRATO DE TERMO ADITIVO
dem manter decisão adotada pela Comissão
Diretora anterior;
Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Conc) Processo n~ 014101/89-0., em que a Subtrato n~ 8/88, celebrado entre o Senado Fedesecretaria de Assistência Médica e Social soliral e a Empresa Brasileira de Correios e Telécita autorização para efetuar o pagamento
grafos, para prestação de Serviços de Entrega
de despesas médico-hospitalares à Real e BeEspecial de Documentos/SEED.
nemérita Sociedade Portuguesa da BenefiObjeto: Alteração da redação di Cláusula
cência, com recursos do Funsen, tendo em
Terceira do contrato originário.
vista que os recursos orçamentários destinaData da Assinatura: 5-12-89.
dos à cobertura de tais gastos forarri totalSignatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
mente utilizados.
Passos Porto, Diretor-Geral.
A COrilissáO..:bketori examina a matéria Pela ECT: Francisco Tavira dos Santos Fie concede a autorização;
lho, Diretor-Adjunto.
d) Processos n•' OI6271189-0, OI6272/89-7
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
e 016273/89-3, nos quais a Subsecretaria de
Subsecretaria de Administração de Material
Assistênçia Médica e SOciãl Solicita a emissão
e Património.
de ·Empenhos estimadvos em favor do Instituto de Olhos Ltda. - Instituto Heitor RoEXTRATODETERMOUEOCUPAÇÃO
cha, da Fundação Espírita Américo Bairral
e da Real e Benemérita Sociedade PortugueImóvel: Apartamento 605, Bloco "C" da
sa de Beneficência, bem como propõe a assiSQN 104, transferido para o Senado Federal
natura de ~ontrato.s. com·aquelas Entidades.pelo Ministério dos TraDspories, de acordo
Os presentes, após amplo debate, autoricom a Portaria conjunta n~ 768, de 28-12-89,
zam os respectivOs pã:gamentos e a assinatura
publicada no Diário Oficial da União, de
dos
contratos;
29-12-89, permutado pelo~Apartamento 105,
e) Proces.sos n•' 007077189-0, 007864189-2,
Bloco "P" da SQN 411.
Nome do Ocupante: Geraldo Magela Car- 011231189-0,019966/87-3 e 006493186-6-, que
tratam da apuração' de acidente de trânsito
valho Rodrigu~s
em· que-se env.olveU·ó servidor Jurandir de
CPF: 239.398.261-20
.
_ __
Jesus Cavalheiro, com as conclusões da resÓrgão: Centro Gráfico do Senado Federal
pectiVa Comissão de Inquérito e proposta do
Cargo que exerce: Assistente Administra~
- "
- - -Senhor Primeiro Secretário no sentido de ser
tivo Gráfico
"autorizada a adoção dos procedimentos neMatrícula: 1568
cessáriOS à eféiíV3:çãO da demissão· por justa
Vigência do Termo de Ocupação: 16-1-90
causa".
Brasília, 2 de fevereiro de 1990. - Amaury
A CciõlissãO' Diretora examiml a matéria
Gonçalves Martins, Diretor da Subsecretaria
e determina a adoção dos procedimentos nede Administração de Material e Património.
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cessários ã deriússão, p-or jUsta CãUsa,- do refe·
rido servidor;
f) Processos n9 5 Ql1987/89-Qe.014411/88-1,
que apuram acidente de trânsito envolvendo
o servidor José de Melo Tavares, ·com as coii.clusões da respectiva ComissãO de InqUérito
e com proposta do Senhor Primeiro Secretário no sentido de .ser aplicad;:L a penalidade
de demissão, do servidor, por justa ca-usa; ·Os presentes, após exame da matéria, decia
dem pela demissão do referido servidor, Da
forma proposta;
.·
g) Projeto de Resolução n9 92!89.que "diSpõe sobre a transfonnação de cargos em cqmissão de Assessor Legislativo e dá outra's
providências", de autoria do Senador MarCOs
Mendonça.
É designado o Senhor Primeif"o· SecretáriO
para relatar a matéria;
h) Processo n~000136/90-5 em que o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bãhia socilita seja prorrogada a disposição dÍl
servidora Terezinha Berenice Correa Carneiro.
Após examiriãi a matéria, a Comissão
retora decide pelo indeferimento do pedido.

Dl-

A seguir, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Segundo Vice-Presidente
que su_bmete. aos presentes os seguintes. assuntos:
a) Despacho dado por Sua Excelência, no
exercício da Presidência, ''!ld J;'eferendum!'
da COmissão Diretora, autorizarido a-Seivídora Dad Abi Chanine ScillariSf a TriteriOili~
per a Licença para Trato ·de Interesses Particulares, em cujo gozo se encontra, a partír
de 8-1-90.
_Qs presentes, após exame da matérià, referendam o mencionado despacho.
b) Processo n9 000161/90-0 em que Marco
Antônio Campos Martins solicita seja toinâdo sem efeito o Seu pedido de rescisão de
cont~at(! de tr;iball:J.o constante do ProceSSp

n• 017444189-6.
Os presentes examinam a matéria, deferem
o pedido e decidem que o servidor permaneça, no mês de jan~it:Q _em curso, no goz_o
de férias.
O s·enhor Presidente, ~ni continuação,
concede a palavra ao Diretõr-:Oeral que sllb~
mete â Comissao Diretora OP!ojeto de· Resolução n9 _4/89-CN quç_ "dispôe s-obre _o Regimento Comum do COngreSsO N aciOi:tãl e altera sua Resolução n9l, de 1989", comparecer
do S~.n,l.!or Sçg}·!-I).do Yice-Pres.i,den.te, pela SU!=l
rejeiçáo.
A Com-issão Diretora, após amplo debate~·
aprova o parecer e encaminha a matéria à
Secretaria-Geral da Mesa para as devidas
providências.
·
Nada mais havendo a tratar. o Senhor Presidente encerra a reunião, pelo que eu, José
Passos Porto, Diretor-Geral e Se.cietário da
Comissão Diretora, lavrei a presente At·a
que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai ã 'publicação~
·-- -· Sala da Comissão Direto!a, 23 de jari.eir9
de 1990.- Senador Nelson Carneiro, Presí~·
dente.
·
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2~ Reunião (Ordinária), da Comissão Diretora

realizada em 14 de fevereiro de 1990

Às onze horas e vinte e cinco minutos do
dia quatorze de fevereiro de um mil n"ovecentos e noventa, reúne-se a Comissão O iretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões
da Presidência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores. Nelson Carnei-

ro_, Presi~ente, Alexandre Costa, Segundo
VIce-Presidente, Mendes Canale, PrimeirCJ
Sec::retário, Divaldo Suruagy, Segundo Secretáno, Pompeu de Sousa, Terceiro Secretário,
Louremberg Nunes Rocha, Quarto Secretário, Nabor Júnior e Antonio Luiz Maia, Suplentes.
Deixa de .comparecer, por motivo justificado~ o Excelentíssimo Senhor Senador Iram
Saraiva, Primeiro Vice-Presidente.
O Senhor Presidente declara aberta a reunião e apresenta à Comissão Diretora os seguintes assuntos:
a) Requerimento no 754/89, de autoria do
Senhor Senador Maurício Corrêa, solicitando
ao Governo_ do Distrito Federal- Secretaria
da Cultura, infonnações relativas à Fundação
Cultural do Distrito Federal.
Os presentes examinam a matéria, a aprovam e a encaminham à Secretaria Geral da
Mesa para as devidas providências;
b) Ofício da Federação das Mulheres do
D.istrito Federal solicitando seja autorizada
a 11I1pressão, pelo Cegraf, de c_artazes e cartilhas da Entidade.
A matéria, após examinada, é encaminha~a ao Cegraf elaboração de orçamento~ inclusive para quantidade inferior à solicitada·
c) Expediente de Ângela Ramos Rosa ;alicitando seja autorizada a-impressão, pelo Cegraf, df; material de seu interesse.
Os presentes decidem colocar a mãtéria
em dili.e;ência para que sejam obtidos detalhes

sobre a solicitação;
. d) Expediente de Noélia Araújo Oliveira
vtúva do falecido servidor Guaraci de Souz~
Oliveira, do Cegraf.
Os presentes, após examinarem a matéria
indeferem a solicitação iJela contida por abso:
luta falta de amparo legal;
e) Expediente da Academia Piauiense de
Letras solicitando seja autorizada a impressão, pelo Cegraf, mediante convênio daRevista da Entidade, e indicando repres~ntante
para tratar do assunto junto a esta Casa.
Os presentes, ap~s exame da matéria, decidem colocá-la em diligência, coma finalidade
de obterem-se informações detalhadas com
o representante indicado;
f) Expediente do Senhor Senador Mário
Maia, Líder do PDT, solicitando sejam-lhe
fornec!?os meios para que compgreça à AsA
semble1a Geral da Organ.ização Internacional
·de P~rlamentares MédicoS, a realizar-se em
Tóqmo~J~pão (Processo n~ 000742/90·2).
A sohc1taçã?, após discutida, é indeferida,
obseryando o.s presentes que,-para que sejam
autonzadas vt_agens do gênero, o convite deve
ser dí~ígí~o ao Senado Federal que, acatando-o, md1cará um rêpresentante;
g) Requerimento de Maria Elisa de Gusmão Neves StracquadaniO solicitando autorização para, sem prejuízo de sua freqéncia
e de seus vencimentos, comparecer a Seminário patrocinado pela Fundaç_âo Alemã para
o Desenvolvimento Internacional, em convênio C?~ o Senado de Berlim e a, Associação
Brasllerra de Municípios, a realízar-sena Alemanha.
Os presentes êxaminam a matéria e concedem a autorização, com ônus Parcial para
o Senado Federal.
· -h) Expediente do Serihor Ministro da SaúA
de solicitando seja prorrogada a disposição
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do servidor João Gilvan Rocha (Processo n~
000189/90-1).
É designado o Senhor Primeiro Secretárió
para relatar a matéria;
i) Expediente do Se_nhor Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho, 12~ Região,
solicitando seja colocado à disposição dáqueA
la Corte o servidor Felipe Bals4J.i Ghisi, do
Cegraf, com ônus para a origem (Processo
n• 000379/90-5).
A Comissão Diretora, após examinar a inatéria, autoriza a disposição_ sem ÔI).UJl pa_ra
o Senado Federal;
j) Requerimento de Wellington Fra'nco de
Oliveira Júnior solicitando seja autorizada a
interrupção da suspensão de seu contrato de
trabalho (Processo n9 001122190·8).
Após exame da matéria, os presentes conA
cedem a autorização pleiteada;
k) Requerimento de Berenice _Ter~sinha
Corrêa Carneiro solicitando revisão da decisão dada no Processo no_ OOOJ3_6/_90-5 (Processo n' 001154/90-7).
Os presentes examinam a matéria e indeferem a solicitação nela contida;
I) Processo n" 001166/90-5 em que Serenice Teresinha Corrêa Çarneiro solicita Licença para Ttato de Interesses Particulares
pelo período de 2 (dois) anos.
A Comissão Diretora, após exame da matéria, concede a licença solicitada.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião, às treze horas e
quarenta e cinco minutos, pelo que eu Nerione Nunes Cardoso, Secretário-Geral da Me·
sa, respondendo pela Diretoría Geral, e Se·
cretário eventual çi_a Coroissão l)iretora, lavrei a presente Ata que, depois de assinada
pelo Senhor Presidente) vai ã publicação.
Sala da Comissão Díretora, 14 de fevereiro
de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presi'iente.
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ANO XLV-:- N•002

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 2• SESSÃO, EM 19 DE
FEVEREIRO DE 1990
1.1 -ABERTURA
1.2-EXPED!ENTE
1.2.1~·- Mensagens do Senhor Presidente da República
- N'' 49 a 59/90, 61/90 (n'" 1.005, 1.010
e 1.013/89; 3, 4190, 13, !4190, 18 a 21190
e 34/90, na origem) restituindo autógrafos
de projetas de lei sancionados.
- N9 ' 62 a 68190 (nos 56 a 62/90, na origem), de agradecimento de comunicações.
- N" 60190, 69 a 7!190 (n" 28190, 63

a 65/90, na origem), de- retifíCaçóes de
lei.
Submetendo à deliberação do Senado
Federal a escolha de nomes indicados para cargos cujo provimento depende_ de sua
'prévia aquiescência:
-

N• 72/90 (n' 74190, na origem) referente à escolha do Sr. Joaquim Ignácio
Amazonas Mac'doweH, Embaixador do
Brasil junto ao Reino da Tailândia, para.
cumulativamente, exercer a função de
Embaix?dor do Brasil junto à União de
Myanmar.
- N' 73/90 (n' 75190, na origem), refe·
rente à escolha do Sr Gilberto Coutinho
Paranhos Velloso, Embaixador designado do Brasil junto ao Estado da Cidade
do Vaticano, para, cumulativamente,
exercera função de Embaixador do Brasil
junto à ordem Soberana e Militar de Mal-

ta.

- N' 74190 (n' 76190, na origem). refe·
rente à escolha do Sr. Marco César Meira
Naslausky, E1pbaixador designado do
Bra_sil junto aó Reino da Bélgica. para
cumulativamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil junto ao Grão-Ducado de Luxemburgo.
- N•75190 (n' 77/90, na origem), refe·
rente à escolha do Sr. Affonso Arinos de
Mello-Franco_, Embaixador designado do
Brasil junto ao Reino dos Países Baixos,
para,-cumulativamente, exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República da Irlanda.
-N• 77/90 (n" 73/90, na orígem), referente à escolha do Sr. Aderbal Costa, Embaixador do J?r_~il j tJ.Oto à República Cooperativista da Guiana, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador
do Brasil em Granada.
- N' 78/90 (n" 83190, na origem), refe·
rente à escolha do Dr. Eduardo Victor
Pires Gonçalves para.e'xercer o cargo de
Ministro do_Superior Tribunal Militar, em
vaga destinada a membro do Ministério
Público da Justiça _Militar, decorrente da
aposentadorí~_ do Dr. Ruy de Lirr~:a Pessoa.
1.2.2 - Aviso do Ministro do Interior

-No 8/G.M/90, encaminhando esclarecimentos prestados pelo Ministério do Interior sobre quesitos constantes do Requerimento no 580/89, do Senador Jutahy
Magalhães.

1.2.3 -

Aviso do Ministro dos Trans-

portes
- N• 647/CAPIGM/89, eocaminhando
esclarecimentos prestados pelo Ministério
dos Transportes sobre quesitos constantes
do Requerimento n~ 595, de 1989, do Senador José lgnácio Ferreira.

1.2.4- Aviso do Ministro da
tica

Aeronáu~

-N~ 11GM~7126, encaminhando esclarecimentos prestados pelo Ministério da
Aeronátuíca sobre quesitos constantes do
Requerimento n~ 628, de 1989, do Sena~
dor Jutahy Magalhães.

1.2.5- Aviso do Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República.

- N~ 1.025/89, encaminhijndo informa·
·· ções prestadas pela Comissão Nacional de
Energia Nuclear- CNJ;:N, s_obre o_s_quesitos constantes do Requerimento no 584,
de 1989, de autoria do Senador Marcos
Mendonça.
1.2.6 - Mensagem do Senhor Gover~
nador do Distrito Federal
- N~· 31190-DF (n~ 5/90, nã origem),
encaminhando ao Senado Federal o Pro·
jeto de Lei do DF n'' 6/90, que autoriza
a desafetação de bem de uso comum do
povo, dentro dos limites territoriais do
Distrito Federal.
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EXPEDIENTE
CENTRO . . .FICO DO SENADO FEDEIIAL
DIAMO DO CONGRESSO NACIONAL

P~SOSP0RTO
D.retor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
. CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS OE BASTOS

Impresso sob • res.ponubthd•de di! Meu do Senado Feder,ai

ASSINATURAS
Semestral .............~ ....... --v~-····~·~,·-·······~--·---:--·-~:~Cz$17,04

•Oiretor Industrial

Exemplar Avulso ......... ,. ..................................... NCz$ 0,11

-FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA

Oiretor Adjunto

T•ragem: 2.200-exemplares.

1.2. 7 - O ri cio do Governador do Estadado Amapá
RestitUindo autógrafos de Projeto de
Lei sancionado.
1.2.8 - Ofícios do 1• Secretário da Câmara dos Deputados

- N~ 194/89, comunicando a aprovação, sem emendas, do Projeto de Lei do
Senado no 210/89 (n~ 3.565/89, naquela
Casa), que dispõe s_obre o critério de reajustamento do valor das obrigações rela ti·
vas aos contratos de alienação de bens
imóveis não abrangidos pelas normas do
Sistema Financeiro_ da Habitação, a que
se refere a Lei n" 7.774, deSde junho

de 1989.
- N" 196/89, comunicando a aprovação
do Substitutivo do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara no 74!89 (n" 3.457/89, naquela Casa), que institui a Taxa de Fiscalização dos mercados de títulos e valores
mobiliários e dá outras providências.
-N" 197/89, comunicando a aprovação
sem emendas, do Projeto de Lei do Senadon~ 378/89 (o" 4.349/89, naquela Casa),
que acrescenta parágrafo único ao art. 185
da Lei n" 4.737, de 15 de julho de 1965.
- N~ 199/89, comunicando a aprovação
do Substitutivo do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n" 80/89 (nu 3.306/89, naquela Casa), que altera o art. 3" _da Lei
n" 7. 735, de 22 de fevereiro de I 989, que
dispõe sobre a Tabela de Pessoal do Insti·
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis- IBAMA,
e dá outras providênciaS.
- N° 2/90, comunicando a aprovação
e remessa à sanção da Projeto de Lei do
Senado n~ 378/89 '~no 4.349/89, naquela
Casa), que acrescenta parágrafo único ao
art. 185 da Lei n" 4. 737, de 15 de julho

de 1965.
1.2.9- Comunicação da

~residência

- Abertura de prazo para apresenta·
ção de emendas ao Projeto de Lei do DF
n9 6/90, lido anteriormente.

1.2.10 --Leitura de Projeto

- Projeto de Lei do Senado n" 5/90,
de_ autoria do Senador Afonso Sancho,
que dispõe sobre a progressão funcional
na carreira do Magistério superior e dá
outras providências.

1.2.11-- Comunicações da Liderança
do PFL
- Referente à substituição do Deputado F,ranclsco Dorrie!JeS pelo Deputado
José Tinoco na Comissão Mista d~stinada
ao estudo e à elaboração dos pareceres
da Medida Provisória n~ 132/90.
'I

- Rekrcnte à substituição do Deputado JO:Sé Tinoco pelo Deputado Francisco Dornelles, na Comissão Mista destinada aq estudo e à elaboração dos pareceres da Medida Provisória n~ 130/90.
1.2.12 --Requerimento

- N~ 8/90, de autoria do Senador Roberto Campos, solicitando a retirada em
caráter definitivo da Proposta de Fiscalização e Controle n~· 2, de 1988, que requer
ampla fiscalização. pela Comissão de Fiscalização e Controle, das atividades e condições da Indústria de Transporte Aéreo
Regular objetivando a propositura de medidas definitivas para sanear essa indústria no Brasil e evitar novas e dispendiosas
eXperiências de e_jtatízação.

1.2.1$ - Comunicações da Presklêncla
- Aprovação, pela Com-issão Direto-'·
ra, em, reunião de 17 do corrente, do Re- queri:ffierito 754/89, de autoria do Senador Maurício Corrêa, solicitando informações à Secretaria da Cultura do Governo· do Distrito Federal.
-Recebimento da Mensagem n~· 76/90
(nQ 84/90, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República comunica sua ausência do País nos dias 28 de fevereiro
e 1" de março do corrente e, novamente,
no dia 11 de marçO.
- Convocação de sessão conjunta, a
rea_liz_ar-se amanhã, dia 20, às 18 horas

no

e 30 minutos, com Ordem do Dia que
designa.

1.2.14- Discursos do Expediente

SENADOR LOURIV AL BAPT1STA
- Comparecimento do Presidente José
Sarney à sessão de abertura dos trabalhos
do Congresso Nacional, no corrente ano.

O SR. PRESIDENTE -

Esdareci-

mentos _sobre o_comparecimento do Presidente José Sarney à sessão inaugural da
presente sessão legislativa do Congresso
Nacional.
l.i.15- Comunicação da Liderança do
PSDB

- Referente à sub~tituição do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame pelo
Deputado Darcy Deitos, como membro
suplente, na Comissão Mista destinada a
analisar a Medida Provisória nP 130.

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução n~ 59, de 1989,
de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
que dá nova redação ao art. 375 do Regimento Interno. Discussão encerrada, ficando a votação adiada nos termos regimentais.

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR MÁRIO MAIA- Prisão
de trabalhadores rurais em Sena Madu·
reira-AC.

SENADOR AFONSO SANCHO Primeira en,t.revista coletiva concedida pe·
lo Presidente eleito Fernando Collor de
,Mello.

SENADOR HUMBERTO LUCENA
-Abertura política no leste europeu. Libertação do líder Nelson Mandela. Invasão do Panamá pelos Estados Unidos. Encaminhando à Mesa requerimento de censura pela invasão do Panamá por tropa'i
norte-americanas.

SENADOR CID SABÓ1A DE CARVALHO - Matéria publicada na Im. prensa sobre a demissão de 180.000 servi-

1
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dores pelo novo governo·. Extinção do
DNOCS~_

~

SENADOR CARLOS PATROCÍNIO
-Carta de repúdio de Araguaína-TO,
em protesto contra a intervenção estadual
naquele município.
1.3.2- Comunicação_ da Presidência

Ata da

2~

nando Henrique Cardoso ao Projeto de
Lei do Senado n? 199/89.

3- ATA DE COMISSÃO

. 1.3.3- Designação da_ Ordem do Dia
da próxima sessão.

4- MESA DIRETORA

1.4- ENCERRAMENTO

~69

2- DISCURSO PRONUNCIADO EM

_ 5~- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS

Do Sr. Austregésilo de Athayde, proferido na sessão de 12-9-89.

_6 - COMPOSIÇÃO DAS COMIS'
SOES PERMANENTES

SESSÃO~ANTERJOR

-Término do prazo com apresentação
de emenda subscrita pelo Senador Fer-
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Sessão, em 19 de fevereiro de 1990

4• Sessão Legis1ativa Ordinária, da 48• Legislatura
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Mendes Cana/e, Pompeu de Sousa e
Antônio Luiz Maya
ÀS J4HORAS E 30 MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS~ SENADORES:
Mário Maia - Aluízio Bezerra - Jarbas
Passarinho- Antonio ~uiz Maya- Alexandre Costa- Edison Lobão- Afonso Sancho
- Cid Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides - Marcondes Gadelha - Mansueto
de Lavor - Francisco Rollemberg - Leurival Baptista- Nelson Carneiro- Pompeu
de Sousa - Meira Filho - Mendes Canale
- Rachid Saldanha Derz:i- Affonso Camargo- Carlos Chiarelli- José Fogaça
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) A lista _de presença acusa o compare_cimento
de 21 Srs. Senadores. Havendo número regimental. declaro aberta a s_essão. ·
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitura do
Expediente~--

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafias de Projetos de Lei
sancionados:
N' 49/90 (n" 1.005189, na origem), de 27
de dezembro de 1989, referente ao Projeto
de Lei no 49, de 1989-CN, que autoriza O
Poder Executivo a abrir ao Oi-çamento Fiscal
da U niáo o crédito suplementar no valor de
NCz$ 200~000,00~
- ~~
(Projeto que se transformou na Lei n!'
7~985. de 27 de dezembro deJ.989~)
N' 50/90 (n' 1.010/89, na origem), de 28
de dezembro de 1989, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n• 82, de 1989 (n" 3.736/89,

na Casa de origem), que dispõe sobre a redução de incentivos fiscaís.
(ProjetO que se transformou na Lei n'
7.988, de 28 de dezembro de 1989~)
N' 51190 (n" l.0\3/89, na origem), de 28
de dezembro del989, r~ferente ao Projeto
de Lei n'' 86, de-1989-CN, que autoriza o
Poder Executivo a abrir ao OrçamentO Fiscâ.l
da União crédito até o limite de NCz$
9.377 .942.606,00, para os fins que especifica.
(Projeto que se transformou na Lei n'
7.946, de 20 de dezembro de 1989.)
No 52/90 (n" 3/90, na origem), de 3 de janeiro de 1990, referente ao Projeto de Lei da
Câmara n'' 64, de 1989 (n" 2~012/89, na Casa
de origem), de inciativa do Ministério Púbiic<l
do Trabalho, qu~ cria Procyr<!-doria ,Regio·
nãl do Trabalho da 18' Região da Justiça do
Traball)o e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei o•
7~991, de 3 de janeiro de 1990~)
N~ 53/90 (rio~/90, na origem), de r de janeiro _de 1990, referente ao Projeto de Lei da
Câmara n~ 6g, de 1989 (n" 1.453!89, na Casa
de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabjilho, que cria cargos no Quadro
de Pessoal da Se_cretaria do TribUnal Superior
do Trabalho e dá outras providências.
(Projeto _que se transformou na Lei n~
7.992. de 3 de janeiro de 1990~)
N• 54190 (n" 13/90, na origem), de 5 de
janeiro de 1990, referente ao ProJeto de Le-i
da Câmara n" 93, de 1989 (n" 3~154/89, na
Casa _de_ origem), que dá nova redação ao
art. 1" da Lei n" 7. 792, de 4 _de_ julho de 1989,
que limita o número de Zonas de Processamento de Exportações - ZPE, e _dá outras
pfõVldências.
- -- -- --(ProJeto que se transformou na Lei n•
7.993,Je 5 de janeiro de 1990.)
N' 55/90 (n" 14/90, na origem), de 5 de
janeiro de 1990, referente ao Projeto de Lei
da Câmara n~ 61, de 1989 (n• 1.828/89, na

a

Casa de origem), que ínclui a Categoria de
Inspetor de_ Segurança Judiciária no GrupoAtividades de Apoio Judiciário. do Quadro
de Pessoal P_erm_a._n~.e_Pa Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, e dá outras providências.
_(Projeto que se transformou na Lei n
7.994, de 5 de janeiro de 1990.)
N" 56/90 (n" 18/90. na origem), de 9 de
janeiro último, referente ao Projeto de Lei
de Conversão 0°41, de 1989, que dispõe sobre
a remuneração de servidores civis do Poder
ExecutivO, na administração direta e nas autarquias, e dá outras providências.
(Projeto que S:e transformou na Lei n"
7~995, de 9 de janeiro de 1990~)
N~ 57/90 (n~ 19/90, na origem), de 9 de_
janeiro último, referente ao Projeto de Lei
de Conversão n~ 42, de 1989, que faculta a
utilização, nos exercícios seguintes, do remanescente de ao.torizações para operações de
crédito ..
(Projeto que se transformou na Lei no
7.996, de 9 de janeiro de 1990.)
N• 58/90 (n" 20/90, na origem), de 11 de
janeiro último, referente ao Projeto de Lei
da Câmara, n~77. de 1989-Complementar (n''
177/89, na Casã de origem), que dispõe sobre
critérios e prazos de crédito das parcelas d<l
produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferências por
estes recebidas, pertencentes_aos Municípios,
e dá outras providênciãs.
(Projeto que se transformou na Lei Com·
plementar n9 63, de 11 de janeiro de 1990.)
N• 59190 (n' 21/90, ria origem). de 11 de
janeiro -último referente ao Projeto de Lei
da Câmara n" 90, de 1989 (n9 4.288/84, na
Casa de oi'igem), que autoriza o P_ader Executivo a criar o Conselho Nacional do Carvão, e dá outras providencias.
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(Projeto que se- transformou na Lei n9
7.997, de 11 de janeiro de 1990.)
N• 61/90 (n• 34/90, na origem), de 31 de
janeirO do corrente ano, referente ao Projeto

de Lei n9 54, de 1989-CN, que estima a Receita e fixa a despesa da União, para o exercício
financiero de 1990.

(Projeto que se transformou- na Lei n•
7.999, de 31 de janeiro de 1990.)
De agradecimento de comunicações:
N• 62/90 (n• 56/90, na origem), de 13 do
corrente, referente à aprovação das matérias
constantes das Mensagens da Presidência da
República n•' 649, 676, 696, 698, 699, 835,
837, 838, 844, 845, 853, 886, 887, 903, 905;
908 e 927, de 1989.
N• 63/90 (n' 57/90, na origem), de 13 do

corrente, referente ao encaminhamento, à
Presidência da República, de novo autógrafo
da Resolução no 57, de 1989.
N• 64/90 (n• 58/90, na origem), de 13 do
corrente, referente à promulgação das Reso-

luções n'11' 89, 93, e 95, de 1989.
N• 65/90 (n• 59/90, na origem), de 13 do
corrente, referente à aprovação das matérias
constantes das Mensagens da Presidência da
República n• 359, de 1982,293, de 1987,265,
de 1988, 820, 832, 846, 847, 848, 858, 915,
916, 918, 919, 921, 923, 924, 925 e 926, de
1989.
N• 66/90 (n• 60/90, na origem), de 13 do
corrente, referente ao encaminhamento, à
Presidência da República, de novo autógrafo
da Resolução no 55, de 1989.
N• 67/90 (n' 61/90, na oiigeni), -de 13 do
corrente, referente à aprovação das matérias
constantes· das Resoluções n9s 94, 96 e 104,
de 1989.
N• 68/90 (n• 62/90, na origem), de 13 do
corrente, referente ã aprovação das matérias
constantes das Mensagens da Presidência da
República n95 472, de 1985, 422, de 1988, 60,
264 e 333, de 1989.

MENSAGEM N• 72, DE 1990
(N' 74/90, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede-ral:
De conformidade com o art. 52 (item N)
da Constituiçáo, tenho a honra de submeter
à aprovaÇão de Vossas Excelências a escolha
que deSejo fazer do Senhor Joaquim Ignácio
Amazonas Macdowell, Embaixador do Brasil
junto ao Reino da Tailândia, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à União de Myanmar, nos
termos do art. 56, § 19, do Regulamento de
Pessoal do Serviço Exterior baixado pelo De·
creto n~ 93.325, de to de outubro de 1986.
2. Os méritos elo Embaixador Joaquíffi
Ignácio Ariiazonas-Macdowell, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa
elevada função, constam da anexa informa·
ção do MinistéríO- das Relações Exteriores.
Brasfiia, 14 de fevereiro de 1990. -José
Sarney.
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Tóquió, Cônsul-Gera1,.1985/86.
Buenos Aires, Cônsul-Geral, 1987/88.
Bangkok, Embaixador, 1988/199_0. _ ..
Comissão NaciOnal de Fiscalização dê Entorpecentes, 1964- (secretário.
Reunião Brasileira para Assuntos Automobilísticos, ALALC, São Paulo, 1964 (participante).
Reunião do Ministro de Estado das Relaç6es
Exteriores, com os Embaixadores junto· aos
Países das Comunidades Européias, Bruxelas, 1969 (participante). ·
- ·
· ·
I Re_união do Gru-pO de TrabalhO eni Educação dos Países da Bacia do Prata, Assunç.ão,
1972 (chefe).
·
·
Reunião Espedal do Grupo de Peritos firianceiros dos Pafses da Bacia do Prata, 1972
(chefe).
·
·
I Reunião do Grupo de Peritos em Sallde
dos Países da _Bacia -do Prata_, La Paz,_1_972
(chefe),
V Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia do Prata, Punta dei Esie, 1972 (delegadosuplente).
N Reunião do Grupo de Trabalho de P~ritos
do Projeto A-4- (navegaçãQ) dos P3íseS_ da
Bacia do Prata, Buenos Aires, 1973 {deíegado).
·
II Reunião da Comissão Mista Brasii-Venei:tiela de CoOperação~ EConóniiCà e TécDiCa·,
Brasflia, 1973 (delegado).
. . .
II Reunião da Comissão Mista Brasileíro~Co
lombiana de Cooperação Econômici e'TéC:.
nica:, Brasília, .1973 (de'Iegado).
-I Reunião.da Comissão-Mista BraSne·iioM
Gi.tianenSe -de CooperãÇao· Econômka,
Georgetown, 1973 (chefe).
. ·
.

r

INFORMAÇÁO
Curriculum-Vitae:
Embaixador Joaquim Ignácio Amazonas
Macdowell
Belém/PA, 25 de novembro de 1931.
Filho de Samuel Wallace Macdowell e
~a_ria Aniti_ Amazonas Macdowell.
Curso_ de_ Aperfeiçoamento de Diplomatas,
IRBr.
C6nsul de Terceira Classe, concurso, -19 de
julho de 1954.
Segundo Secretário, antigidade, 24 de outubro de 1961.
·
Primeiro Secretário, antigi'dade, 22 de noV Reunião para a ~laboração do Acordo en~
vembro de 1966.
tre o Brasil e a Bolíviã, _nõ campo dos hidroConselheiro, merecimento, 19 de janeiro de
carbonetos, siderurgia e outros projetes_ inw
1973.
dustriais correlates, La Paz, 1974 (delegado).
Ministro de Segunda Classe, merecimento,
Comitiva Presidencial no encontro _com o
15 de outubro de 1974.
Presidente da Bolfvia, Codiã.bamba, 1974
(membro).
.,
·
Assistente do Chefe da Divisão da :América
Meridional, 1963/64.
Negociações com a Colômbia para o Acordo
De retificações de lei:
Assistente do Chefe da Divisão de A tos Intersobre Cooperação em Matéria Carbonífera,
N• 60/90 (n• 28/90, na orígem), de 18 de
nacionais, 1964/65.
Rio de Janeiro, 1974 (delegado).
. .
jaileiro do corrente ano, referente_ ã rctificaChefe da Divisão do Tratado da Bacia do
À disposição do Ministro das Relações Exteção da Lei n9 7.988, de 28 de dezem~ro de
Prata, 1972173.
riores do Equador, Brasflía, 1974.
1989, que "dispõe sobre a redução de mcenChefe da Divisão da América Meridional-II, li Reunião da ComiSsão Mista Brasileiro-Petivos fiscais".
1973n7.
ruana de Cooperação Técnica, Brasília~ 197:4_
N• 69/90 (n' 63/90, na origem), de 13 do Ottawa, Terceiro 'SeCretário, 1957/59.
9
(subchefe).
corrente, referente ã retificação da -~e~ __n
Ottawa, Encarregado de Negócios, 1958.
Sessão Brasileira do Comitê Brasileiro-Bo7 .888, de 20 _de novembro de 1989.
Buenos Aires, Vice-Cônsul, 1959/61.
liviano de Cooperação Económica e Técilica,
N'70/90 (n' 64/90, na origem), de 13 do
Buenos Aires, Cônsul-Adjunto, 1961.
1974 (membro).
corrente, referente à retificação da Lei n~
Buenos Aires, Encarregado, 1960/61.
A disposição-do Ministro das Relações Exte~
7.984, de 27 de dezembro de 1989.
La Paz, Segundo Secretário,1%1/63.
riores da Bolívia, Brasília, 1975 ..
N' 71/90 (n' 65/90, na origem), de 13 do
La Paz, Encarregado de Negócios, 1962 e
I Reunião do Grupo Misto de Trabalho Bracorrente , referente à retificação- da Lei n9 1963.
sil-Suririãi!le, Brasília, 1975 (chefe).
7.804, de 18 de julho de 1989.
-Beirute, Segundo Secretário, 1965/66.
Grupo de Trabalho Interministerial encarreM
Beirute, Primeiro Secretário, 1966/68.
gado de sugerir a formulação de uma posição
Teerã, Primeiro Secretário, 1967.
brasileira com vista à abertura de negociações
Bonn, Primeiro Secretário, 1968nl.
MENSAGENS DO
com o Peru e o Chile para o fornecimento
Bonn,
Encarregado
de
Negócios,
1968
e
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
constante e regular do mercado brasileiro de
1969.
Cobre, Brãsília, 1975 (coordenador).
Submetendo à deliberação do Senado a esParis, UNESCO, Ministro-Conselheiro,
COlha de nomes indicados para função cujo
1977/85.
- III Reunião da Comissão Mista Brasileiroprovimento depende de sua prévia aquiescên·
Paris, UNESCO ,.Encarregado, 1978, 1980,
venezuelana de CooperaçãO- Económica e
cia:
1981, 1983, 1984 e 1985.
TéCriica, CaracaS, 1975 (chefe).
•
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III Reunião da Comissão Mista BrasileiroPeruana de Cooperação Econômica e Técnica, Lima, 1975 (chefe).
Negociações com as autoridades Peruanas e
Chilenas para o fornecimento de Cobre ao
Brasil, Lima e Santiago, 1975 {chefe).
Comitiva do Ministro de Estado do Peru,
1975 (membro).
Missão Especial às Festiviades de Celebração
da Independência do Suriname, Paramaribo,
1975 (delegado).

cício de suas funções de Embaixador doBrasil junto ao Reino da Tailândia.
Secretaria de Estado da,s Relações Exteriores, em 14 de fevereiro de 1990. -Guilherme
Fa_usto __d3__ Cunha Bastos, Chefe da Divisão
do PessoaL
(À Comissão de Relações Exteriores

e Defesa Nacional.)
MENSAGEM N~ 73, DE 1990
(N' 75/90~ na origem)

MissãO'Especicrl ãs CerimôniaS de Celebraçã<J

do Sesquicentenário da Independência da
Bolívia, La Paz, 1975 (delegado).
I Reunião do Comítê Brasileiro-Boliviano de
Cóopetilção Económica e Técnica, Santa
Cruz, 1976 (delegado).
ReuniãO sobre o fornecimento de Metais
Não-Ferrosos Peruanos ao Brasil e de Produ·
tos Agrícolas Brasileiros ao Peru, Lima,l976
(chefe).

Negociações com a Bolívia no quadro do
Acordo de Complementação Industrial, La
Paz, 1976 (delegado).
Reunião do Grupo Misto de Trabalho Brasileiro-Peruano para a Amazônia, Iquitos,
1976 (chefe).
·

Coúlitiva Presidencial no encontro com o
Presidente do Peru, Fronteira Amazónica,
1976 (membro.)

Negociações Comerciais com o Equador,
Quito, 1976 (chefe).
Negociações com a Colômbia para o Acordo
sobre Cooperação em Matéria Carbonífera,
Bogotá, 1976 (chefe).
II Sessão Ordfuária do Coniifê Internacional
do direito do Autor, Genebra, 1977 {chefe).
XXII Sessão do Comitê Executivo da União
de Berna, Paris, 1977 (chefe.)
XX Sessão da Conferência Gerai d<i" UNES-CO, Paris, 1979 (delegado-suplente).
III Sessão do Comitê Executivo para a Criação do Museu da Nubia da CivilizaçãO Egíp·
cia do Cairo, Paris, 1983 (chefe}.
Conferência lntergovernament8.1 sobre a
Educação para a Compreensão, a Cooperação e a Paz Internacionais, Paris, 1983 (chefe).
·
Conferência Internacional de Apoio à Luta
do Povo de Namíbia pela sua Independência,
Paris, 1983 (subchefe.)
IV Sessão Extraordinária da Conferência-Geral da UNESCO, Paris, 1982"(delegado).
XXII Sessão da Conferência Geral da UNESCO, Paris, 1g33 (delegado).
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil.
Ordem do Mérito AeronáuticO, Comendador, Brasil.
Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil.
Medalha do Mérito, Grande Oficial, Peru.
Ordem do Mérito", Grande Oficial, Peru.
Ordem do Sol, Grande Oficiai: Peru-:-Ordem de São Carlos, Grande Oficial, Colômbia.
Ordem do Mérito, Oficial, RFA.
O Embaixador Joaquim lgnácio Amazonas
Macdowell se encontra nesta data no exer-

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o Art. 52 (iteiil IV)
da Constituição, tenho a honra de submeter
ã aprovaÇão de Vossas Excelências a escolha,
que desejo fazer, do Senhor Gilberto CoutinhO Paranhos Vellos_o, Embaixador designado do Brasil junto ao Estado d~ Çid_ade do
Vaticano, para, CUmulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à Ordem Soberana e Militar de Malta, nos termos
do Ait. 56, § 1o, do Regulamento de Pessoal
do Serviço Exterior, baixado pelo Decreto
n<? 93. 325, de 01 de outubro de 1986.
2. _-OS méritos do Embaixador Gilberto
Coutinho Paraflhos Velloso, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa
elevada função, foram reconhecidos por essa
Casa, que aprovou sua indicação para a função de Embaixador do Brasil junto ao Estado
da Cidade dO Vaticano em votação publicada
no Diário do Congresso do dia OS de outubro
de 1989. Encaminho anexa informação do
Ministério das Relações Exteriores sobre o
Embaixador Gilberto Coutinho Paranhos
VeUOSO.
Brasília, em 14 de fevereiro de 1990:-José Sarney.
INFORMAÇÃO
Curriculum-Vitae
Embaixador Gilberto Coutinho Paranhos
Velloso
Rio de Janejro /RJ, 07 de agosto de 1940.
Filho de Luiz Assumpção Paranhos Velloso

e
Lilia Coutinho Paranhos Velloso.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBR.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais,
FND-UB.
II Curso dé :Economia·c3féeira, -IBC.
Terceiro Secretário, 07 de novembro de 1962.
Segundo Secretário, antigüidade, 22 de novembro de 1966.
Primeiro Secretário, merecimento, 01 de janeiro de 1973.
Conselheiro. mereciriiento, 13 de janeiro de
1975.
Ministro de Segunda Classe, merecimento,
15 de abril de 1978.
Ministro de Primeira Classe, merecimento,
17 de dezembro de 1984.
Oficial d~ Gabinete do Ministro de Estado,
1963.
Auxiliar do Secretário-Geral de Política Exterior, 1963/65.
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Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto para
Assuntos Econômicos, 197In4.
Auxiliar do Chefe do Departamento Econômico, 1973/74.
À disposição do Gabinete do Ministro de Estado, 1974.
Subchefe do Gabinete do Ministro de Estado,
1975176.
Chefe do Gabin-ete do Ministro de Estado,
1977/79.
.
À disposição do Secretariado das Nações
Unidas - Gabinete do Diretor-Geral para
o Desenvolvimento e a Cooperação Económica Internacional (dezembro de 1984 a março de 1985).
Secretário de Cooperação Económica e Técnica Internacional da Secretaria de Palnejamentpo da Presidência da República, 1985.
Chefe do Departamento das Américas,
1985/88.
Chefe do Gabinete dQ_ Ministro de Estado,
1988189.
Londres, Terceiro Secretário, 1965/66.
Londres, Segundo Secretário, 1966/68.
México, Segundo Secretário, 1969nl.
México, Chefe do SEPRO, 1969.
Nova Yorque, ONU, Ministro-Conselheiro,
1979/84.
Nova Yorque, ONU, EnCarregado de Negócios, 1979/82.
Comissão de Exame da Situação de Empresas
Conce5sionárias de Energia Elétrica, 1963
(membro).
II Sessão do Comitê_ preparatório da UNCTAD, Genebra, 1963 _(assessor).
I Sessão do Conselho da OIC, Londres, 1963
(assessor).
XLII e XLIII Sessões do Conselho Internacional do Trigo e Conferência dos Governos
Signatários do Protocolo de Prorrogação do
Acordo Internacional do Trigo de 1962, Londtes, 1965 (delegado-suplente).
XXI "Sessão do Conselho Internacional do
Açúcar, Londres, 1966 (delegado-suplente).
Reuniões das Organizações Econômicas sediadas em LOndres (Organização- Internacional do Café, Conselheiro Internacional do
Açúcar, Conselheiro Internacional do Trigo,
Grupo Internacional de Estudos sobre a Borracha, no per(odo de junho de 1965 a novembro de 1968 (representante-permanente-suplente do Brasil).
Reunião "ad-hoc" da FAO sobre Fibras Duras, Roma, 1966 (delegado).
XVIII Assembléia dO Grupo Internacional
de Estudos sobre Borr~cha, lagos, 1966 (delegado-suplente).
XIX Assembléia do Grupo Internacional d~.
Estudos sobre a Borracha, São _Paulo, 1967
(delegado).
·
LXXXI Reunião do Grupo Internacional de
Estudos sobre a Borracha, Hais, 1967 (delegado.)
Reunião do Grupo Exploratório da UNCTAD sobre Borracha, Genebra, 1967 (delegado),
XX Assembléia do Grupo Internacional de
Estudos sobre a Borracha, paris, 1968 (dele. gado).
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Conferência da ONU sobre o Açúcar de 1968
ConferênCia sobre Cooperação Económica IX S~ssão do GrupO de Tiabalho da Comis·
s?o de Empresa<; Transnacionais do Conselho
(I Sessão), Genebra, 1968 (delegado).
Internacional (CIEC) ..
Conferência da ONU sobre O Açúcar de 1968
Paris, S_essão de Abertura (1975) e Sessão Econômico e Social das Nações Unidas, en(II Sessão), Genebra, 1968 {delegado).
de Encerramento (1976) (membro).
carregado da elaboração de um projeto de
Reunião da UIOOT, preparatória da criação
XXXII_ Asse-mbléia Geral da ONU, Nova código de Conduta Internacional para Empresas Transnacionais, Nova Iorque, 1980
da OMT, México, 1970 (delegado).
Iorqu~. 1977 (assessor).
XIX Sessão do Conselho da OIC, Londres,
IX ~eunião_de Chanceleres dos países da Ba- (chefe).
1971 (delegado-suplente).
cia do Prata, Assunção, 1977 (sec:cetário-ge- Segunda Sessão do Comitê Prêparatório da
X Reunião da CECLA, Brasma, 1971 (assesral).
Conferência das ~ações Unidas sobre fontes
Comitiva Presidencí<i.l em visita à República Novas e Renováv_eis- de energia, Genebra,
sor do Secr'etário-Geral).
1980 (chefe).
Federal da Alemanha, 1978 (membro).
XII Reunião da CECLA, Lima, 1971 (delegado).
_ XXXI_Il Assembléia Geral da ONU, Nova XII Sessão do Grupo de Trabalho Intergover~
namental da Comissão de enpresas transnaIorque, 1978 (assessor).
Reunião Ministerial do Grupo dos "77"' Lima, 1971 (delegado-suplente).
Reunião 'de-Chanceleres dos países da Bacia cionais do Conselho Económico e Social das
do Prata, Punta dei Este, 1978 (secretário- Nações Unidas, encarregado da elaboração
III UNCTAD, Santiago, 1972, (delegado-sude um Código de Condu.t_a para as Empresas
plente).
geral).
_
Reunião de Coordenação Itamaraty/PetroV Sessão da-Cõmlssãà sobre Empresas Trans- Transnacionais, Nova Iorque, 1980 (chefe).
XIV Sessão do Grupo de Trabalho lntergobrás, Roma, 1972 (Secretário-Geral).
nacionais, Nova Iorque, 1979 (delegado).
li e III Sessões do Comitê Preparatório para vernamental da Comissão de Empresas
XX Sessão do Conselho da OIC, Londres,
eleboração da Estratégia Internacional do Transnacionais do Conselho E.oonómico e
1972 (delegado-suplente).
Desenvolvimento para a· III Década das Na- Social das Nações Unidas, Nova Iorque, 1981
Reunião do GrUpo dos "24" do FMI, Wa.
_
shington, 1972 (delegado-suplente).
ções Unidas para o Desenvolvimento, Nova (chefe).
Iorque, 1979 (delegado).
Conselho Ec_onõmico e Social (ECOSOC)
Conferência da ONU sobre 0 Açúcar, GeneVI Sessão do Comitê sobre Recursos Natu- das Nações Unidas, Sessão Organizacional
bra, 1973 (delegado).
rais, Istambul, 1979 (delegado).
Nova Iorq~~. I (Nova Iorque), e II (Genew
Negociaçõ_e_s Açucareiras Internacional entre ll SessãQ Regular (ECOSOC), Genebra, bra), Sessões Regulares de 1981 (delegado).
Países produtores, Madrid e Sisney, 1973 (de- 1979 (delegado).
XXI Sessão do Comitê de Programas e Coor·
denação (CPC), Nova Iorque, 1981 (chefe).
legado).
Reunião Extraordinária, _a- ilfvel ministerial,
Assembléia da Aliança dos Produtores de CaX
~
III Sessão do Comitê Preparatório da Confecau, Salvador, 1973 (Seci'éfáriO-Gerãl):
e· IJI Sessão ospecial do Comitê Plenário rência das Nações Uriidassobre Fontes Novas
--da CEPAL, Nova Iorque 1979 (delegado).
XVI Reunião da CECLA, Brasília, 1973 (Se- XXXIV Assembléia Geral da ONU, Nova e Renováveis de Eiiergia, NoVa Iorque, 1981
(chefe).
Iorque, 1979 (delegado-suplente).
cretário de Coordenação).
Conferência de Alto Nível sobre Cooperação
Segunda Reunião da Comissão Mista BrasiI Sessão Organizacional, ECOSOC, Nova
Económica entre Países em Desênvolvilnenw
leiro-Venezuelana de Coordenação Econó- Iorque, 1980 (delegado).
to, Caracas, 1981 (delegado).
mica e Técnica, Brasílía, 1973 (delegado).
__ 11 Sessão Regular, ECOSOC, Genebra, 1980
Reunião conjunta dos Comitês de Programas
Visita do Presidente do IBC à Col6mbia,
(delegado).
e Coordenação (CPC) e Administrativo_ de
1974 (membro).
I Sessão do Comitê Intergovernamental soCoordenação (ACC), Genebra, 1981 (dele~
Reunião de Café, Punta Arenas, Costa Rica, bre Ciênda e Tecnologia para o Desenvolgado).
1974 (delegado).
vimento, Nova York, 1980 (delegado).
XXXVI Sessão da Assembléia-Geral das Na·
Reunião da Empresa ''CAFEMONDIAL" • I e II Sessões do Comitê Preparatório da Cooções Unidas, Nova Iorque, 1981 (delegado).
Paris, 1974 (representante do Itamaraty).
ferência das Nações Unidas sobre Fontes ReM
Pieparativos da viagem oficial do Presidente
Conferência das Nações Unidas sobre Países
nováveis de Energia, Nova Iorque e Genede Menor Desellvolviffiento ECoriômico Redós Estados Unidos Mexicanos ao Brasil,
bra, l9BO (chefe).
México, 1974. ·
lativo, Paris, 1981 (delegado).
IV; V e VI Sessões do Comitê Preparatório Sessão Organizacioilal do ECOSOC, Nova
XXIX Assembléia Geral da ONU • Nova Iorpara a elaboração da Estratégia Internacional
Iorque, 1982 (chefe).
que, 1974 (assessor).
do D~senvotvimento para a III Década das
I e II Sessões Regulares do ECOSOC, Nova
Comitiva do Ministro de Estado das Relações
Nações Unidas para 0 Desenvolvimento, NoIorque e Genebra, 1982 (delegado).
Exte"riores, em visita oficialao Senegal, 1974
va Iorque, 1980 (chefe).
IX Sessão de Emergência da Assembléia Ge(membro).
ral das Nações Unidas, Nova Iorque, 1982
Comitiva do Minístro de Estado das Relações
IX e X sessões do GrupÕ de Trabalho ln ter(chefe).
Exteriores, em viSita oficial a.-Portii:ga1, 1974
governamental encarregado da elaboração de
um Código çl_e Conduta para Empresas Trans(membro).
1 e II Sessões do Grupo Plenário IntergoverComitiVa do Ministro de Estado das Relações
nacion~s, Nova Iorque' 1980 (chefe).
namental "ad ho_c" sobre o sistema FinanI, II e III Sessões substantivas do Comitê
ceiro de Ciência e Tecnologia para o -Desen·
Exteriores, em visita oficial à Costa do Mar·
fim e à República Federitl da Alemanhã, 1975
Plenário, como Comitê Preparatório para o
volvimento, Nova Iorque, 1982 (chefe).
(membro).
Jançamento das Negociaçós Globais Relati- - XVI e XVII SessõeS do Grupo de Trabalho
VII Sessão Especial da Assembléia Geral da
vas à CooJjief'açáo Ecoriômíca lnternacionaf Intergovernamental en.arregado da ElaboONU, Nova Iorque, 1975 (delegado-suplenpara o beS.b(volvimento, Nova Iorque, 1980 ração de um Código de Conduta para Emprete).
(delegadb).
sas Transnacionais, Nova Iorque, 1982 (chefe).
XXX Assembléia Geral da ONU, Nova larXX Sessão do Comitê sobre_ Programa e
que, 1975 (assessor).
Coordenação (CPC), Nova Iorque, 1980 (dew Junta ExecütiVà da UNICEF, Nova IorQue,
Comitiva do Ministro de Estado das Relações
legado).
191\2 (<teiegado). .
XXVII Sessão da Assembléia Geral das NaXI Sessão Especial Comitê da Assembléia
Exteriores, em visita oficial ao Reino Unido,
ções_Unidas, Nova Iorque, 1982 (delegado).
França e Itália, 1975 (membro).
Geral da ONU, Nova Iorque, 1980 (deleXVI Sessão do Comitê Plenário da CEPAL,
Comitiva do Senhor Presidente da República
gado).
Sessão Especial do Comitê Plenário da CENova Iorque, 1982 (chefe).
em visita à França, Reino Unicfo e Japão,
1976 (membro).
PAL, Nova Iorque, 1980 (delegado).
Sessão Organizacional, I e II Se~sões ReguXXXI Assembléia Geral da ONU, Nova IorXXXV Assembléia Geral da ONU, Nova
lares do ECOSOC, Nova Iorque e Genebra,
• que, 1976, (assesor).
Iorque, 1980 (delegado-suplente).
1983 (delegado).
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Reunião Consultivasobre a Nova Constituição da UNIDO, Nova Iorque, 1983 (chefe).
Sessões Especiais da Comissão de Einpre-sasTransnacionais, Nova Iorque, 1983 (chefe).

I Sessão do Comitê para Desenvolvimento

Visita:_ Ofiêiâl do Presidente da República.
Mecanismo-Permanente de Consulta e Concertação Política, Acapulco, México, novembro, 1987 (membro da comitiva).
Visita Oficial do Presidente da República à
Costa Rica, novembrO 1987 (membro da comitiva).
XVII Reunião -Ordinária de Chanceleres da
Bacia do Prata, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, dezembro, 1987 (delegado).
lX ComissãQ__ de Coordenaçã_Q Bt;asii-Chile,
Santiago·; -dezembro, 1987 (chefe da delega-

e Utilização de Fontes Renováveis de Energia, Nova Iorque, 1983 (chefe).
XXXVIII Sessão da Assembléia Geral das
nações Unidas, Nova Iorque, 1983 (delegado-suplente).
Sessão Especial reconvocada da Comissão de
Empresas Transnacionais, Nova Iorque, 1984
ção).
(chefe).
Sessão organizacional (Nova Iorque), l e 11
Reunião Ordinária dos Chanceleres do GruSessões Regulares do ECOSOC (Nova Iorpo dos OitO, Oaxilca, México, junho, 1988
que e Genebra), 1984 (delegado-suplente).
(delegado).
Comitê Preparatório da Coiiferência InternaRepresentante do MRE junto à Itaipu Binacional sobre População, Nova Iorque, 1984
cional, agosto, 1988.
(chefe) e Sessão reconvocada, 1984 {delegaVisita Oficial do Presidente da República à
do-suplente).
Bolívia, agosto, 1988 (me'mbro da comitiva).
Comitê para Revisão e Avaliação da_lmpleXLIII AGNU, Nova Iorque, setembro, 1988
mentação da Est~atégia Internacional do De(delegado).
.
~
senvolvimento, Nova Iorque, 1984 (delegaReunião Presidencial do Grupo dos Oito,
do-suplente).
_ Punta dei Este, Uruguai, outubro, 1988.
II Sessão do Coniifê Intergovernamental soOrdem de Rio Branco, Grã-Cruz, BrasiL
bre o Desenvolvimento e Utilização de FonOrdem do-Méiito Aeronáutko,-Gfande Oficial, Brasil.
-tes Novas e Renováveis de Energia, Nova
·
Iorque, 1984 (chefe).
Ordem do Mérito Naval, ComendaJior, Brasil.
·
-VI Sessão do Coniítê Intergovernamental sobre Ciência e Tecnologia para o DesenvolOrdem do Méiito Militar, Comendador, Bravimento, Nova Iorque, 1984 (chefe).
sil.
Ordem do Mérito Brasília, Comendador, BraXXXIX Sessão da Assembléia Geral da
siL
ONU, Nova Iorque, 1984 (delegado-suplenMedalha do Mérito Mauá, Grã-CrU.z de
te). Reunião de Representantes Especiais
Mauá, Brasil.
dos países signatários do Tratado da Bacia
Medalhã Mérito Tamandaré, BrasiL
do Prata, Buenos Aires, novembro de 1985 Medalha MérltO Santos Dumont, Brasil.
(representante).
Medalha Laura Müller, Brasil.
Fundação Al~xandre de Gusmão, membro
O Embaixador Gilberto Coutinho Parado Conselho biretor, novembro, 1985.
nhos VeltOso, designado para chefiar a Em~
Encontro Presidencial Brasil-Argentina, Foz
baixada do BraSirio- Vaticano, encontra-se
do Iguaçú, novembro, 1985.
nesta data no exercício de suas funções de
Grupo de Contadora e Apoio, reunião mínis: - Chefe do Gabinete do Ministro de Estado
teria!, Caraballeda, Venezuela, janeiro,
das Relações Exteriores.
1986.
Secretaria de Estado das Relações ExterioPosse dos Presidentes da Guatemala e Honres, em 14 de fevereiro de 1990. - Sergio
duras, janeiro, 1986 (membro da Missão EsBarbosa Serra, Chefe do Departamento do
pecial).
ServiÇo Exterior.
II Reunião Extraordinária e XVI Reunião
{A Comissão de Relações Exteriores
Ordinária de Chanceleres do Tratado da Bae Defesa Nacional.)
cia do Prata, Buenos Aires, abril, 1986~
Reunião dos Chanceleres dos países centro-americanos, do Grupo de Contadora, do Grupo de Apoio, Contadora, Panamá, abril,
1986.
VII conferência da COMISTA BrasileiroFrancesa demarcadora de Limites, Paris, setembro, 1986.
Viagem Presidencial aos EUA, setembro,
1986 (membro da comitiva).
Visita Oficial do Ministro de Estado a Havana, março, 1987 (membro da comitiva).
Viagem Presidencial à Argentina, julho, 1987
(membro da comitiva).
Encontro Presidencial Rio Branco/Puerto
Maldonado, julho, 1987 Brasil/Peru.
Viagem Presidencial ao México, agosto, 1987
(membro da comitiva).
Conselheiro da Itaipu Binacional, outubro,
!987.

MENSAGEM N• 74,

DE 1990

(No 76/90, na orfgem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 52 (item IV)
da Constituição, tenho a honra de submeter
à aprovação de Vossas ExceilêndaS a escolha
que_d_esejo fazer do Senhor Marc;o Cesár Me ira Naslausky, Embaixador designado doBrasil jiinto ao Reino da Bélgica, para, cuffiulativamente, exercer a função de Embaixador
do Bra<>il junto ao Gfâo-Ducado de Luxemburgo, nos termos do art. 56,§ I", do RegulamentO OC Pes!:!oal do Serviço Exterior, baixado pelo D-ecreto n~ 93.325, de 1\' de outubro
de 1986.
2. Os méritos do Embaixador Marco Cesar Meira Naslausky, que me induziram a
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escolhê-lo para o desempenho dessa elevada
função, foram recol!hecidos por essa Casa,
que ap-rovou ·su~rin:dicação para a função de
Embaixador do Brasil junto ao Reino da Bélgica em votação publicada no Diário do Con·
gresso do dia 5 de outubro de 1989. Encaminho anexa informaÇão do Ministério das
Relações Exteriores sobre o Embaixador
Marco Cesar Meira NB:slauskg.
Brasília, 14 de fevereiro de 1990. -Jõsé
Sarney.
INFORMAÇÃO
Curriculum-Vitae:
Embãixador Marco Cesar Meira Naslausky
Rio de Janeiro/RJ; 18 de dezembro de 1940
Filho de Jayme Naslausky e
Dinayá Meira Naslausky
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FD/
URJ
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
Curso de Treinamento em Grupo sobre Assistência Técnica, ONU
II Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento
para Chefes de Se tores de Promoção Comercial, Brasilia
Diretor Secretário da Fundação Visconde de
Cabo Frio
Professor de Organização e Administração
de Chancelaria, Curso de Prática Diplomática e Consular, IRBr
Terceiro Secretário, 7 de novembro de 1963
Segundo Secretário, antígüidade, 22 de novembro de 1966
Primeiro Secetário, merecimento, 1" de janeiro de 1973
Conselheiro, merecimento, 20 de maio de
1975
Mínistro de Segunda Classe, merecimento!
12 de junho de 1978
Ministro de Primeira Classe, merecimenlo,
17 de dezembro de 1986
--ASsistente do Chefe -da Divisão de Política
Financeira, 1963
Assistente do Secretário-Geral-Adjunto para
Assuntos Econômicos, 1964/65
Assistente do Chefe do Departamento Geral
de Administração, 1965/67
Chefe do Gabinete do Departamento Geral
de Administração, 1974/76
Coordenador de Planejamento Administrativo e de Programação Financeira, 1977/78
Coordenador de Assuntos diplomáticos da
Secretaria Geral das Relações Exteriores,
1978/79
Chefe do Departamento de Cooperação
Cíe-ntíficO, Técnica e Tecnológica, 1984/87
Chefe do Departamento do Pessoal, 1987
Subsecretário-Geral de Administração e de
Comunicações, 1987/89
Paris, Segundo Secretário,1967170
__ _
Paris, Encarregado dos Assuntos relativos à
CICE, 1969
~
Buenos Alr-es, SêgundO Secretário, 1970/73
Buenos Aires, Primeiro Secretário, 1974Washington, OEA, Ministro-Conselheiro,
1979/84
Washington, OEA, Encarregado de Negó-,
cios, 1979
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Washington, OEA, Encarregado de Negócios, 1980
Washington, OEA, Encarregado de Negócios, 1981
-Washington, OEA, Encarregado de Negócios, 1982
Washington, OEA, Encarregado de Negócios, 1983
Grupo Técnico de Trabalho para a Primeira
UNCTAD, 1963 (membro).
Seminário -da CEPAL de Peritos Governamentais em Política Comercial, Brasi1ia, 1964
(membro).
Negociações de Acordo de Bitributação com
a Suécia, Rio de Janeiro 1964 (membro).
Negociações de Acordos de Bitributação com
países da Europa OCidental e com os Estados
Unidos da América, 1965 e-1966 (assessor).
Comitiva do Ministro de Estiido-aas Relações
Exteriores às exéquias do Primeiro Ministro
da Inglaterra, Londres (membro).
Negociações com o Japão do Acordo de Bitri~
butação, Tóquio, 1966 (membro).
Grupo de Trabalho sobre "Sistema de Segurança Coletiva", 1967 (membro).
Conferência Geral de Pesos e Medidas, Paris,
1967 (representante).
Subcomissão de Cooperação Técnica do
C1AP, Buenos Aires,1971 (representante).
Reunião do Grupo de Peritos do Projeto A-4
(navegação), Buenos Aires, 1972 (delegado).
IV Conferência Interamericana de Ministros
do Trabalho, Buenos Aires, V e VI Reuniões
de Chanceleres_ da Bacia do Prata, Ponta Dei
Este, 1972; Buenos Aires, 1974; Cochabamba, 1975 (assessor).
- VI Reunião de Chanceleres da Bacia do Prata, Buenos Aires, 1974 (assessor).
Grupo de Trabalho Interministerial para a
extinção da Delegacia do Tesouro Brasileiro
em Nova York, 1974 (representante do
MRE).
V, VI, Vli Grupos de Inspeçáo Administrativa, Financeira, Orçamentária e de Contabilidade ao Exterior, --1974 e 1975 (representante do Departamento-Geral de Administração).
VIII Conferência de Chanceleres da Bacia
do Prata, Brasma, 1976 (Secretário-GeralAdjunto).
Comitiva não-oficial das viSitas de Estado do
Presidente Ernesto Geisel à França, Inglaterra, Japão, México e Uruguai, 1976/78
(membro).
XXXIII Assembléia Geral da ONU, Nova
York, 1978 (representante alterno).
XXVI Reunião do Conselho Diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)
e na XXXI Reunião do Comitê Regional da
OMS, Washington 1979 (delegado).
IX Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral da OEA, La Paz, 1979 {delegado).
VII Período Extraordinário de Sessões da Assembléia Geral da OEA, 1979 (delegado).
XVII Reunião de Consulta de Mi,nistros das
Relações Exteriores, Washington, 1979 (delegado).
IX Reunião Ordinária da CECON, Washington, 1979 (delegada)

XIII Reunião de Consulta de Ministros das
Relações Exteriores, Washington 1980 (delegado).
X Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral da OEA, Washi_nglQO ~9~0 (d~_Ie.
gado).
XI Período Ordinário de Sessões da Assembléia Q_eral da Organização- dos Estados
Americanos (OEA), Castries, Santa Lucia,
1981 (delegado).
X Período Ordinário de Sessões da Assembléia Gú3J da OrgailTzação dos Estados
Americanos, 1981 (chefe).
XXI Conferência Sanitária Pan-Americana
e XXXIV RCuníão do Coffiitê -Regional da
Organização Mundial da Saúde (OMS), Washington, 1982 (delegado).
XII Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral da Organização dos Estados
Americanos (OEA), Washington, 1982 (delegado).
VIII e IX Períodos Extraordinários de Sessões da Assembléia Geral Ordinária da
OEA, Washington, 1982 (chefe).
XX Reunião de Consulta de- Ministros das
Relações Extedores da Organização dosEstados Americanos, Washington, 1982 (delegado).
COffiíssão Executiva Permanente do Conselho Interamericano Económico e Social
(CIES), 1982 (representante-suplente).
XIV Reunião Ordinária Anual do Conselho
Interamericano de Educação, Ciência e Cultura da Organização dos Estados Americanos, Kingston, 1983 (chefe).
XVIIrR.eünião Ordinária Anual do Conselho Interamericano Económico e Social
(CIES), da Organização dos Estãdos Americanos, Assunção, 1983 (delegado).
VIII e IX Reuniões Extraordinárias da Comissão Especial de Consulta e Negociação
(CECON), Washington, 1983 (chefe).
XX Reunião Extraordinária do Conselho Interamericano Económico e social (CIES),
Washington, 1983 (c~efe}. _
Reunião Técníca da Comissão Executiva Permanente do CIES sobre Sistema Generalizado de Pfiifefências dos- E~tados Unidos da
América, Panamá,__ 12_8:?, (chefe).
Xfi Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral Ordinária da OEA, Washington,
1983 (delegado).
Comíssã6 Especial de Financiamento e Comércio do CIES, Washington, 1983 (representante).
'
XIX Período Ordinário de Sessões da Assembléia Gemi da OEA, Brasllia, 1984 (dele~
gado).
XIX Período Ministérial do Conselho Interamericano Económico e Social (CIES), San·
tiago, 1984 (delegado).
Reunião Técnica da CEPCIES sobre usos alternativos de cana-de-açúcar, São Domingos,
1984 (vice-presidente de cómissão).
Reunióes de ComiSsão- ESpecial de Financiamento e Comércio da DEA, Wãshington e
Lima, 1984 (chefe de delegação e delegado).
XIV Reunião Ordinária Anual da CECON,
Washington, 1984 (representante).
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XIV Reunião da Comissão Mista Teuto-Brasileira de Cooperação Cíentífica e Tecnológica, Brasília, 1985 (d~legado).
I Reunião da Comissão Brasil-Japão de Cooperação Científica e _Tecnológica, -Brasília,
1985 (delegado).
11 Reunião de Ministros Encªrregados de
Aplicação, Ciência e Tecnologia no Desenvolvimento da América Latina e do Caribe
(CASTALAC-Il), Brasflia, 1985 (delegado).
_Sessão Preparatória do Conselho de Administração do Programa das N açõ_es U nídas
p~na o Desenvolvimento (PNUD), Nova
York. 1985 (chefe de delegação).
XXXII Sessão-do Conselho de AdminiStração do PNUD, Nova York, 1985 {chefe).
V Reunião da Comissão Mista Brasil-Iraque,
Bagdá, 1985 (delegado).
VI Reunião do Grupo de Trabalho BrasilFrança de Cooperação Científica, Paris~·1985
(delegado).
Seminário sobre Elaboração de_ Programas
e Projetas de Co.operação Técnica entre países em Desenvolvimento, São Paulo, 1986.
III Reunião Ordinária do Comitê de Açã9
de Apoio ao Desenvolvimento Económico
e Social da América Latina Central (CAD ES~
CA), Panamá, 1986 (chefe da ddegação).
Representa~~e do Min-istério das RelaçõeS
Exteriores no Conselho de Ciência e Tecnologia do CNPq, 1975.
Representante do Ministério das Relações
Exteriores no Conselho Consultivo da Legião
Brasileira de Assistência, "1986.
Ordem do Mérito Naval, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, BrasiL
Ordem de Rio Branco, Oficiai, Brasil.
Ordem do Mérito do Trabalho, Brasil.
Medalha Rio Branco, Lauro Müller, Tamandaré e Santos Dumont, Brasil.
Ordem do Mérito Civil, França.
OrdJ,!m de São Miguel e São Jorge, Jnglaa
terra.
_
_ ..
Ordem do [nfante Dom Hen_rique, Portugal.
Ordem Militar de Cristo, Portugal.
Legião de HQnra, França.
Prêmio Rio Branco e Medalha de Prata,
CPCD/IRBr.
.
_
__
O Embatxador Marco Cesar Meíra NasIausky, designado para chefiar a Embaixada
do Brasil em Bruxelas, encontra-se nes.ta data
no exercício de suas funções de Subsecretário~Geral de Administração e de_ Comunicações do Ministério das Relações Exte!iores.
Secretaria de Es_tado das Relaçõ~s Exteriores, 14 de fevereiro de 1990. - Sergio Bar·
bosa Serra, Chefe do Departamento do Serviço Exterior.
(À Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional).
MENSAGEM N• 75, DE 1990
(N~ 77/90, na origem}

Excelentíssimos Senhores Membros do Se·
nado Federal:
De conformidade_ com o art. 52 item IV
da Constituição, tenho a honra de submeter
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à aprovação de Vassas Excelências a escolha,
qu'e desejo fazer, do Senhor Affonso Arinos
de Mello Franco, Embaixador designado do
B:rasil junto ao Reino dos Países Baixos, para, cumulativamente, exercer a funçãO de
Embaixador do Brasil junto à República da
Irlanda, nos termos do art. 56,§ 1~, do Regulamento de Pessoal do Serviço ExteriOr, bai-

xado pelo Decreto n" 93.325, de lQ de outubro
de 1986.

2. -- Os méritos do Embaixador Affonso
Arinos de MellowFranco, que induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada
função, foram recOnhe_cidos por esta Casa,
que aprovou sua indicação para a função de
Embaixador do Brasil junto_ ao Reino dos

Países Baixos em votação publicada no Diário
do Congresso do-dia 5 de outubro de 1989.
Encaminho anexa informação do Ministério
das Relações Exteriores sobre o Embaixador
Affonso Arinos de Mello-Franco.
Brasílía, 14 de fevereiro de 1990. --José
Sarney.
INFORMAÇÃO
Curriculum - Vitae:

Embaixador Affonso Arinos de Mello-Fran-

oo
B_elo HorizoD.te/MG, 11. de novembro de

1930.
Filho de Affonso Arinos de Mello-Franco e
Anna Guilhermina Pereira de Mello-Franco.
~rso~

de Preparação à Ca"rreira de Diplomata, I:RBr.
Baç:harel em Ciências Jurídicas e Sqciais, Faculdade Nacional de Direi_to, UB/RJ.Estagiário na Divisão de Questões Jurfdicas
_Gerais do Departamento Jurfdico da ONU,
Nova -Iorque.
.
_
_
CúisO ·_de AperfeiçoamentO- de Diplomatas,
IRBr.
.
CUrsO de Doutorado em Direíto Público, Fa
culdade Nacional de Direito, UB/RJ.
curso-do Instituto Superior de Estu.dos Brasileiros do MEC. _.
Curso de Especialização em Polftica e DireitO
Internacional .da Universidade Internacional
de Estudos SociaiS, -"Pro Deo••, Roma.
CiJtso_de Promoção Comercial do Ceritro -de
Comêrcio lnternacíonal (UNCTAD/
GATI), Genebra. ·
Ci.Ji'So d.e Economia Teórica e. Aplicada, Escola de Pós-Graduação em Economia, Instituto Brasileíro_de Economia, FGV.
CUrso Superior de Guerra, ESG.
Curso-de Atualização da ESG.
Clfi.çfal do Gabinete Civil da Presidência da
República, 1954155.
Assembléia ConstitUinte e Legislativa do Estado da Guanabara, 1960/62 (deputado estadual).
.
Deputado Federal, 1964/66.
Professor de Civilização Contempo!ânea no
D_epartamento de Jornalismo do Instituto
Central de Letras da Universidade de Brasília, 1964/65.
Côn-sul de Terceira Classe, 6 de outubr:o de

1952.

Segundo-Secretário, merecimento, 14 de outubro de 1955.
Primeiro-Se-cn!târio, mereCimento, 24 de ou·
tubro de 1961.
Conselheiro, título, 8 de maio de 1967.
Ministro de Segunda Classe, merecimento,
10 de agosto de 1971.
_
MiniStro de Primeira Classe, merecimento,
21 de junho de 1979.
Assistente do Chefe da Divisão de A tos, Congressos e-- Conferê_ncias Internacionais,

!952153.

~

-

-

Assistente_ do Chefe da Divisão Política,

1953/54.
Auxiliar do_Chefe do Departamento Político
e Cultu_ra_l, 195~.
Roma, Segundo-Secretário. 1956/59.
Viena, Segundo-Secretário, 1959/60.
Bruxelas, Primeiro-Secretário", 1963/64.
Bruxelas, Encarregado de Negócios, 1963.
Haia, Primeiro-Secretário, 1964.
Haia, Chefe do Serviço de Propaganda e Ex·
pansão Comercial, 1964.
Genebra, CônSul, 1966/69.
Washington, Conselheiro, 1969/71.
Washington, Ministro-Coriselheiro, 1971n4.
Porto, Cônsui·Geraf, 1977/80.
La Paz, Embaixador, 1980!82.
Caracas, Embaixador, 1983185.
Vaticano, Embaixador, 1986/89.
Ordem Soberana e Militar de Malta, Embaixador, cumulativamente, 1986/89.
VIII Sessão--da Assembléia Geral da OEA,
Washington, 1953 (Assessor).
Comissão de Estudos do Programa da X Con~
ferência Interamericana, 1954 (assessor).
X Conferência Interamerícana, Caracas,
1954 (secretário).
_
I Reunião do Conselho Executivo da União
Latina, Roma, 1958 (assessor).
II Seminário Internacional para Diplomatas,
Salzburg, 1959 (participante).
Delegação junto à AIEA, Viena, 1959 (assessei).
Coinissã"o de Constituição e Justiça da Asseinbléia Legislativa do Estado da Gua-na·
bara, 1961 (membro efetivo).
Comissão de Educação da Assembféía Legislativa do Estado da Guanabara, 1962 (presidente).
Coti:::tisSao de Relações Exteriores da Câmara
dos Deputadós, 1965/66 (rllembro efetivo).
Instituto Históiico e Geográfico Brasileiro
(sócio correspondente).
Grupo--Brasil6ír() da Associação Interparlameiltar de Turismo ã XIX Assembléia Geral
da UIOOT, México, 1965 (delegado parlaJilentar),
I Simpósio Internacional de Turismo; Rio de
Janeir0, 1965 (Secretário-Geral).
XXI Sessão da Assembléia Geral da ONU,
Nova Iorque, 1966 (observador parlamentar).
Il Simpósio Internacional de Turismo. Porto
Alegre, 19~6 {Secretário-Geral).
Conferência Diplomática de Washington wbre a "Forma de um Testamento Interna·
clonai", Washington, 1973 (chefe).
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I Reunião de Ministros das Relações Ex.terior~s do Trabalho de Cooperação Amazó·
nica, Belém, Brasil, 1980 (delegado).
XII Reunião Ordinária de Ministros das Relações Exteriores dos Pafses da Bacia do Prata, Sailta CrUz de la Sierra, Bolívia, 1981 (de·
legado).
RePresentante do Brasil nas cerimônias de
posse do Presidente da Bolívia, La Paz, 1982.
III Reunião Extraordinária do Conselho La·
tino-Americano do SELA, Caracas, 1983
(presidente).
Conferência Regional Latino-AmericaOO para Ação contra o Apartheid, Caracas, 1983
(chefe).
IX Reunião Ordinária do Conselho LatinoAmericano do SELA, Caracas, 1983 (subchefe).
·
Cerimónias de posse do Presidente da República da Venezuela, Caracas, 1984 (representante do Brasil).
IV Reunião Extraordinária do Conselho La·
tino-Americano do SELA, Caracas, 1984
(chefe).
· ····
Reunião de Coordenação Latino-Americano
de Alto Nível sobre Serviços do SELA, Cara·
cas, 1984 (chefe).
X Reunião Ordinária do Conselho Latino-Americano do SELA, Caracas, 1984 (chefe).
V Reunião Extraordinária do Conselho Lati·
no-Americano do SELA, CaraCaS, 1985 (chefe).
XI Reunião Ordinária do Conselho LatinoAmericano do SELA, Caracas, 1985 (subchefe).
··
O~~e_~p. ~e Rio~]3rap.co, Grá-Cruz, Brasil.
Ordem do Condor dos Andes, Grã~Cruz, Bolfvia.
Ordem FrancisCO de Miranda, Primeira Classe, Venezuela,
O Embaixador Affo~oArinos de MelloFraD.co, designado para hefiar a -Embaixada
do Brasil em Haia, enc tra-se nesta data
no exercício de suas funçõ~s de Embaixador
do Brasil junto ao Estado diD.Cidade do Vaticano.
Secretaria de Estado das Reiações Exterio·
res, 14 de fevereiro de 1990. -\Sérgio Barbosa Serra, Chefe do Departamento do S_erviço Exterior.

(À Comissão de_Relações Exten'of.es
e Defesa Nacional.)
MENSAGEM N• 77, DE 1990
(N' 73/90, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros_ do Se·
nado Federal:
De conformidade com o art. 52 item- IV,
da_ Co_nstitu_iç~o. tellho- a honra de su_bmeter
â aprovação _de Vossas Excelências 3. escolha,
que desejo fazer, do Senhor Aderbal Costa,
Embaixador do Brasil junto à· República
Cooperativa da Guiana, para, cumulativa·
mente, exercer a função de Embaixador do
Brasil em Granada, nos termos do art. 56,
§ 1", do Regulamento de Pessoal do Serviço
Exterior, baixado pelo Decreto n" 93.32S,_de
t' de outubro de 1986.
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2. Os méritos do Embaixador Aderbal
Costa, que me induziram a escolhê-lo para
o desempenho dessa elevada função, constam
da anexa informação do Ministério das Rela-

ções Exteriores_,
Brasília, 14 de fevereiro de 1990--- José
Sarney.
INFORMAÇÃO

Curriculum- Vitae:

EmbaixadÚ~ Aderbal Costa
Rio de Janeiro- RJ, 20 de agosto de 1933.
Filho de Orlando Costa e
Luiza Celestina de Carvalho Costa.
Bacharel em Ciências Juríâicas _e Sociais,
PUC/RJ.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
Curso de AperfeioamentO de -Diplomatas
(CAP), IRBr.
Curso de Análise Económica, Conselho Nacional de Economia.

Professor do I Ensino SupletiVo da Prefeitur_a
do DF 1956/57.
~
Subsecretário da Subin, 1971n3.
Secretário da Subin, 1974/77.
·
À disposição da Sep1an, 197"1177.
Assessor da Diretoria Internacional do BNPES, 1982183.
Chefe da AssessOria Internacional da Siderurgia Brasileira S.A.- SidefbráS, 1983/85.
Chefe da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério dos Transportes. 1985.
Cônsul de Terceira Classe, 1'·' de janeiro de
1959.
~
Segundo-Secretário, merecimento, 24 de outubro de 1964.
Primeiro-Secretário, meredmento, 25 de janeiro de 1968.
Conselheiro, merecimento, 1~ de janeiro de
1973.
Ministro de Segunda Classe, merecimento,
19 de maio de 1976.
Ministro de Primeira Classe, merecimento~
16 de dezembro de 1988.
Assistente do Chefe da Divisão- de Organismos Económicos InternacionaiS e AsSuntos
Especiais, 1959/61.
Assistente do Chefe da Divisão de Transportes e Comunicações, 1962163.
Chefe, substituto, da DiViSão de Transportes
e Comunicações, 1962.
Agregado, 1982/83.
o

-

Washington, Segundo-Secretário, 1963!66.
México, Segundo-Secretário, 1966!68.
México, Primeiro-Secretário, 1968/69.
México, Encarregado de Negócios, 1968/69;
La Paz_, Primeiro-Seáetái-ío, 1969nt.
La Paz, Encarregado de Negócios, 1969 e
1970.
~
Genebra, Ministio-COi::tSelheif<i, 1971n9. ·
Genebra, Delegação, Encarregado de Negócios, 1978 e 1979.
Los Angeles, Cônsul-Geral, f919/82.
Georgetown, Embaixador, 1986!89.
I Reunião da Conferência Intergovemamental para Estabelecimento de uma Zona Livre

de Comércio entie Países da América Latina,
Montevidéu, 1961 (assessor).
XXXVI e XXXVII Sessões do Conselho da
ONU/FAO, Roma, 1961 (assessor).
CERNA!, 1962.-e-1963 (representante do
MRE).
Negociações _com a França sobre problemas
relativos ao Intercâmbio Aeronáutico entre
os dois países, Rio, 1962 e 1963 (membro).
Conversações Aeronáuticas Brasil-Escandináviã, Rio, 1965 (membro).
Reunião para a Reestrututação do Bureau
Panamericano do café, Nova Iorque, 1964
(as~essor do_lBC).
X Congresso Interamericano de Municípios,
Louisville, 1964 (assessor).
Grupo de Trabalho de Elaboração do "Diá·
rio" do III CIE, Rio, 1965 (membro).
Comitiva do MiniStrO -de Estado das Rebções, lançamento do "Programa de Parceria"
da _Aliança para o Progresso entre os Estados
do Colorado e de Minas Gerais, Denver, 1966
(membro).
Comissão Preparatória para Desnuclearização da América Latina, Nova forque, 1966
(assessor).-IV Períodci de Se'ssões da COpredal, México,
1967 (assessor).
Feira Regíoital de Ciudad Viétoriii; 1967 (ie:
presentante). -- -- -----Feira de Reynosa, 1967 (representante).
II Reuniões da Cecon e do Cies, Punta del
Este, 1971 (assessor).
Reuniões da Ciap, "Country Review doBrasil", Washington, 1971 (assess_or).
VII Reunião Extraordinária Anual do Cies,
Panamá, 1971 (assessor).
ConferÇncia lri(ernacional Especial da ONU
para o Desenvolvimento Industrial (Unido)
Viena; 1971 (assessor).
Conferência lnteramericana Especializada
sobre Aplicação da Ciência e Tecnologia ao
Desenvolvimento da América Latina (Cactal), Brasileira, 1972 (delegado).
UReunião da Comissão Mista Brasileiro-Boliviano de Cooperação Económica e Técnica,
São Paulo,1972 (delegado).
I Reunião da Subcomissão Mista Brasil-Uruguai de Desenvolvimento Agronómico,
Brasflia, 1972 (assessor).
Integrante da Missão do Ministro do Planejamento e Coordenação Geral nas Conversações sobre Cooperação Económica e Técnica
entre o Brasil e o_ Japão, Tóquio, 1972.
Assessor' do Ministro do Planejamento e
Coordenação Geral nas reuniões _com órgãos
diretores e normativos do_Conselho das Américas; Sessão- Solene sobre as metas do Go- vemo brasileiro para o ano de 1972 e entendimentos com o Bird e o BID sobre projetas
de interesse do Brasil, Washington, 1972.
Membro da Comitiva do Ministro do Planejamento e Coordenação Geral para contatos
com o .. Bank of América" em São Francisco;
para participação no "Country-Review" do
Brasil no Ciap, Washington; na exposição,
em Los Angeles,_sobre a realização do Brasil
no cam-p-o ecófiômico e perspectivas que ofe·
rece aos investidores estrangeiros; e no pro·
nunciamento do Ministro do Planejamento
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na Câmara de Comércio Brasileiro-Americana, Nova Iorqu_e_,_l972.
Membro da Comitiva do Ministro do Planejamento e Coordenação Geral que manteve
contatos com altas autoridades do Governo
francês, Paris, 1972.
Assessor do Ministro do Planejamento e
Co_ordenação Geral na inauguração oficial da
Exposição Industrial do Brasil~ Caracas,
1972.
~
~
Asses~or do MiniStro do_ Planejamento e
Coordenação Geral à instalação oficial da Associação Comercial Brasil-Califórnia~ Los
Angeles, 1972.
Asssessor do Ministro do Planejamento e
Coordenação Geral na participação do Painel
de Alto Nível, sobre aplicação da tecnologia
de computadores ao Desenvolvimento, Nova
Iorque, 1972.
IV Reunião Ordinária dos _Ministérios de
Transportes e Obras Públicas, Rio de Janeiro, 1973 (assessor).
XV Período de Sessões da Cepa!, Quito 1973
(assessor).
Vl Reunião de Chanceleres dos Países da
Bacia do Prata, Buenos Aires, 1973 (assess_or).
V Reunião da Comissão Mista Brasil-Iugoslávia, Brasnia, 1974 (delegado).
Membro da Comitiva do Ministro do Planejamento e Coordenação Geral ã Reunião de
Ministros de Planejamento Ibero-Americanos, Madrid, 1973.
Membro da Missão Empresarial de Exportadores Brasileiros à Los Angeles e Chicago,
chefiada pelo Ministro do Planejamen_to e
Coordenação Getal, 1973,
Membro da Delegação chefiada pelo Ministro do Planejamento _e Coordenação Geral
à Reunião da ONU ComemOrativa dcl-"bia
d3 Informação sobre o Desen-volvimento
Mundial", Nova Iorque, 1973.
Membro da Delegação chefiada pelo Ministro do Planejamênto e Coordenação Geral
ao ''Country-Review" po_Çiap, Washington,
1973.
Membro da Comitiva do Ministro do Planejamento no encerramento do "Brasir Ex~
port-73", Bruxelas, 1973.
Membro da Comitiva do Ministro ,do Planejamento e Cooperação Geral na i:hauguraÇão
das Exposições Comerciais do Brasil em Beirute e Moscou, 1973,
XI Reunião Ordinária do Conselho Interamericano EconômicO e Social _(Cies) d~~;
OEA, Quito, 1974.
Membro da ComitiVa do Ministro-Chefe da
Secretaria de Plãnejain~ito e do MÚ:üstro de'
Minas e Energia ein Missão Ofidal ã Ará6ia
Saudita e Kuwait, 1974. ·
..
V Reunião da Comissão Mista Brasil-Iugoslávia, Brasília, 1974 (delegado). Reunião
Mista Brasil-Polónia, Brasília, 1985 (delega·
do).
II Reunião da Comissão Mista de Comércio
Brasil-Bulgária, Brasília 1975 (delegado).
IV Reunião da Comissão Mista Brasii-URSS;
Brasflia, 1975 (delegado).
III Reunião da Comissão Mista Brasil-Ro~
ménia, Brasília, 1975 (delegado).
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IX Reunião do Cies, Washiitgton, 1975 (delegado).
III Reunião da Comissão Mista BrasileiroVenezuelana de Cooperação Económica e
Técnica, Caracas, 1985 (delegado).
Membro da Comitiva do Ministro-Chefe da
Secretaria de_ Planejamento no "Country-Review'' do Brasil no CEPCI.ES, Washington,
1975.
Membro da Missão de Enipresários Brasileiros chefiada pelo Ministro-Chefe da Secretaria de Plarlejamento a Atlanta, DaHas, São
Francisco e Nova Iorque,_l975.
.
I Seminário Internacional sobre Investimentos no Brasil, Salzburg, 1975.
Membro da Comitiva do Ministro-Chefe da
Secretaria de Planejamento na assinatura do
Acordo do Comitê Empresarial BrasiiJEE.
UU., Washington, 1976.
Membro da Comitiva do Ministro-Chefe da
Secretaria de Planejamento na cerimônia de
assinarura de dois Contratos de Financiamento para os Programas de Rodovias R~rais
e de Apoio à Pequena e Média Empresas,
1
Nova Iorque, 1976.
Membro da Comitiva do Ministro-Chefe da
Secretaria de Planejamcnto para o Seminário
Econômico sobre o Brasil na Canning House,
Londres, 1976.
Membro da Comitiva do MiÓistro-Chefe da
Secretaria de Planejamento na cerimónia de
assinatura dos Contratos de Financiamento
ao Programa Nuclear com a República Federal da Alemanha e assinatur_a _de p_rn novo
financiamento para o BNDE, Frankfurt e
Hanover, 1976.
Delegados das Sessões das Comissõe.s Mista
com a Iugoslávia, Hungria, Tcheco!>lováquia,
República Democrática Alemã'_ e PoJônia, Setembro/outubro de 1976 (Belgrado, Budapeste, Praga, Berlim e Varsóvia).
VIII Reunião de Chanceleres da Bacia do
Prata (CIC). Brasilia. 1976.
Membro da Delegação do Brasil, na qualidade de Delegado, à II Reunião da Comissão
Mista Brasil-Comunidade Económica Européia, Bruxelas, 1976.
Membro da Comitiva do Ministro-Chefe da
Secretaria de Planejamento ,na assinatura de
contratos com o Bird e BID, Washington e
Nova Iorque, 1977.
Representante da Secretaria de Planejamento, na qualidade de Delegado, na Reunião
da Comissão Mista Brasil-Polónia, Varsóvia,
19n.
Consultas para N egociaçóes da Lista de Con~
cessões, Brasileiras (Listas III) no Gatt, Genebra, 1977 (chefe).
I Sessão do Grupo de Trabalho do TCP/OMPI, Genebra. 1978 (chefe).
Conferência Negociadora do Novo Acordo
Internacional de Trigo, Convocada pelo CIT,
Genebra, 1978 (chefe).
II Reunião Preparatória sobre Algodão do
Programa Integrado de Produtos de Base da
UNCTAD. Genebra. 1978 (chefe).
I Sessão da Assembléia da União do TCP/
OMPI, Genebra. 1978 (chefe).
IV Sessão do Comitê lntergovernamental
Preparatório sobre a Revisão da Convenção

de Paris e Reunião do Grupo de Trabalho
encarregado de_ questões de i_nteresse especial
para os Países em deSenvolvimentO, OMPI,
Genebra, 1978 (chefe).
VI Sessão do Grupo Intergovernamental de
Peritos encar;:egado da elaboração de um Código de Conduto para Transferência de Tecnologia/UNCTAD, Genebra, 1978 (chefe).
II Ses_sões respectivamente do Grupo de Trabalho sobre Planejamento do Comitê Perinanente sobre Informação em Matéria de Patentes e do Com_ltê da Organização Mundial
da Propriedade Intelectual, Genebra, 1978
(chefe).
IX Reunião dos Órgãos Diretores da OMPI,
Genebra, 1978 (chefe).
·
III Reunião Preparatória sObre Algodão do
Programa Integrado de Produtos de Base da
UNCTAD. Genebra, 1978 (chefe).
Conferência ªas Nações Unidas para negociar um Acordo fnternacíonpl qUe substitua
o Çonvênio ln_tcrnacional do Trigo d~ 1971,
Genebra, 1978 (cheie).-Conferêncía das Nações Unidas sobre Borracha Natural, Genebra, 1978.
I Sessão do Grupo de Trãbalho ~obre o Conflito entre uma Denominação de Origem e
uma Ma_rca, V Sessão do Comitê Preparatório Intergovemamental sobre a Revisão da
Convenção de Paris Reliitiva à Propriedade
Industrial, Genebra, OMPI, 1978 (chefe).
Missão do Ministro Saraiva Guerreiro â Índia
e ao Paquistão, 1978 (membro).
Missão da ~iderbrás à URSS, Mos-cOu e Donietzki, T9s-r(membro ).
Membro da Comitiva do Ministro dos Transportes em Visita a Puerto Iguazú, 1985.
Oraem do Rio Branco, Comendador, Brasil.
Ordem do Rio Branco, Grau de Grã-Cruz,
Brasil.
O Embaixador Aderbal Costa se encontra
neSta~ no exercíciõ de suas funções de Embaixador do Brasil junto à República Cooperativp da Guiana.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores,
de
de 1990. -Sergio Barbosa. Serra, Chefe dp Departamento do Serviço Exterior.

(A Comissã_o de Relações Exteriores
e Defesa Na_ctonal.)
MENSAGEM N• 78, DE 199il
__ (N~ 83/90, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal.
·
Nos termoS do artigo 123 da Constituição,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências a indicação, que
ora faço, do Doutor Eduardo Victor Pires
Gonçalves para exercer o cargo de Ministro
do Superior Tribunal Militar, em vaga destinada a membro do Ministério Público da Justiça Militar, decorrente da aposentadoria do
Doutor Ruy de Lima Pessoa.
Os méritos do Doutor EdUardo Gõnçalves,
que me induziram a indicá-lo para o excercfcio daquela alta função, constam do anexo .
Curriculum Vitae.
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CURR1CULUM VITAE
1.1 - Dados Pessoais
Nome: Eduardo Victor Pires Gonçalves
Data de Nascimento: 9 de outubro de 1924
Naturalidade: Porto Alegre/RS
Filiação: Pai: Antonio José Pires Gonçalves
(médico) e
Mãe: Ruth Dumoncel Pires Gonçalves
Estado Civil: Casado
Cartetras de Ide-ntidade:
n~ 7946 -Ordem dos Advogados do Brasil
n~ 0001- Procuradoria Geral da Justiça Militar
Título de Eleitor n~ 300790- BrasDia/DF
Residência atual: _SMPW - Quadra 23 Cõtljunto 3- Casa 3- Parque Way- Brasília/DF
Telefone: 553 1550 e 553 1650
Cargo efetivo: Procurador da Justiça Militar
Função: Procurador-Geral da Justiça Militar
1.2- Cursos
1.2.1 - Bacharel em Ciências Jurídicas e So·
dais
1.2.2- Administração de Empresas- PUC
1.2.3 -Técnico de Administração de Nível
Superior
1.2.4-Curso de Direito Tributário- PU C/
RS
1.2.5- Curso de Direito Comercial- Insti- tuto dos Advogados do Rio Grande do Sul
1.2.6- Curso de Direito Penal- Ministrado
Pelo Prof. Dr-. José Frederico Marques
1.2.7 - Curso Regular da Associação dos
Diplomados da Escola Superior de Guerra.,
1.2.8 -Curso de Direito Constitucional Brasileiro - Ministrado pelo Prof. Dr. Pontes
de Miranda - Instituto dos Advogados do
Rio Grande do Sul
1.2.9 -Jornada de Processo Civil- P~of.
Dr. Alcides Mendonça Lima
1.2.10- Curso de Direito PrcvidenciárioInstituto dos Advogados do Rio Grande do
Sul
1.2.11- Participante do 1l' Congresso de Peilalogia e Direito Penitenciário - Instituto
dõs Advogados do Rio Grande do Sul
1.2.12- Curso de Direito Agrário - Instituto dos Ad_v_ogados do Rio Grande do Sul
1.2.13- Curso de Especialização em Díreito
Civil- Ministrado pe10Prof. Dr. Ney Goulart
1.2.14- Curso de Extensão Universitária
-Novo Código de Processo Civil- Instituto
dos Advogados do Rio Grande do Sul
1.2.15- Curso de Direíto do TrabalhoPrevidência e Trabalho - Ministrado pelo
Piof. Dr. J. L. Prunes
1.2.16 -Siinp6sio de Extensão Universitária
- Direito e Desenvolvimento - Prof. -Miguel Reale
1.2.17- Ciclo de Altos Estudos de Di~eito
Penal - Instituto dos AdvOgados do Río
Grande do Sul- Ministrado pelo Prof. Dr.
Miguel Reale
. L2.18- Cufso de Aperfeiçoamento e Especialização em Ciências Penais - Duração:
1 (um) ano- Mestrado
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1.2.19 - Presidente da Banca Exarriínadora
do Concurso para Procurador da Justiça Mili·
tar, do Ministério Público Militar1987/1988
Nota: Com referência aos "Cursos'~ supra,
informo que os diplomas expedidos estão de·
vidamente registrados pelos órgãos expedi-

dores, tais como: MEC, OAB, PUC e InsttK
tuto dos Advogados.
1.3 - Atividades profissionais
-Gerente Geral:- Standard Brands of Brazil Inc.
- Conselheiro Especial da Presidência da
Standard Brands of Brazil Inc.
- Diretor da Standard Brands of Brazil Inc.

- Assessorou o Comando do Exército, a
convite do General-de-Exército Ruy de Paula
Couto.
-Procurador da Justiça junto à Terceira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária
Militar- efetivo.
-Procurador da Justiça Militar junto à Terceira Auditoriã da Primeira Circunscrição Judiciária MHitar- efetivo.
-Assessorou Juridicamente o Comando do
Terceiro Exército como representante da
Terceira Auditoria da Primeira Circunscrição
Judiciária Militar.
-Assessor Jurídico no Superior Tribunal
Militar do Ministro convocado General-deExército Ruy de Paula Couto, até o término
de seu período.
- Assessor Jurídico no Superior Tribunal
MHitar do Ministro General-de-ExérCito Syseno Sarmento, até o término de seu perfodo.
- Assessor Jurídico no Superior Tribunal
Militar do Ministro Tenente-Brigadeiro-doAr Délio Jardim de Mattos, até o término
de seu período.
-Assessor Jurídico no Superior Tribunal
Militar do Ministro Tenente-Brigadeiro-doAr Antonio' Geraldo Peixoto.
- Atualmente, Procurador-Geral da Justiça
Militar.
·
1.4 - Atividades Cívicas
- Medalha do Pacificador - Condecorado
por assinalados serviços prestados ao Exército Brasileiro - (Diploma datado de
10-9-71).
- Medalha "Mérito Santos Dumont" Agraciado por destacados serviços prestados
à Aeronáutica Brasileira- (Diploma datado
de 1-7-77).
- Ordem do Mérito Militar - Admitido no
Corpo de Graduados Especíãl.SO.O grau de
"Oficial" da mesma Ordem- (Diploma datado de 28-8-77- Decreto de 28-7-77).
- Ordem do Mérito Militar - Admitido no
Corpo de Graduados Especiais rio grau de
"Comendador" - Diário Oficial da União
de 17-8-87- Seção I - Pág. 13009.
- Ordem do Mérito Judiciário Militar- Admitido no grau de "Distinção" da referida
Ordem.
- Ordem do Mérito Aeronáutico :-- Admitido no Corpo de Graduados Especiais no
grau de ''oficial", da mesma Or-dem.
-- Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho
- Confere o grau de "Comendadof", da
mesma Ordem.

- Ordem do Mérito Brastlia - Conferida
pelo Governador do Distrito Federal, no grau
de Grande-Ofi_cial em 21 de abril de 1988.
- Medalha ''Alferes Joaquim José da Silva
Xavier" - Conferida pelo Governador do
DiSfiíto Federal.
- Ordem do Mérito Naval - Nomeado no
grau de "Comendador", em reconhecimento
aos assinalados serviços prestados à Marinha
do Brasil, em 11 de junho de 1988.
~Ordem do Mérito Forças Armadas- Conferidapelo Presidente da República, no grau
de_Comendador, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados às Forças Armada"> d_o Brasil.
- Ordeii:t do Mérito Judiciário Militar- Foi
promovido ao grau de Grã-Cruz da referida
Ordem.
Eduardo Victor Pires Gonçalves, Dr.

(A Comissão de Constitllição, Justiça

e Cidadania.)
AVISO DO
MINISTRO DO INTERIOR
N~· 8/GM/90, de 12 de janeiro último, encaminhando esclarecimentos prestados pelo
Ministério do Interior sobre quesitos constantes do Requerimento n" 580, de 1989, do
Senador Jutahy Magalhães.
(_~ncaminh~-se cópia ao requerente.)
AVISO DO
MINISTRO DOS TRANSPORTES

N'' 647/CAP/GM/89, de 7 de dezembro de
1989, encaminhando esclarecimentos presta·
dos pelo Ministério dos Transportes sobre
quesitos constantes do Requerimento n" 595,
de 1989, do Senador José Ignácio Ferreira.
(Encaminhe-se cópia ao requerente.)
AVI_SO DO ,
MINISTRO DA AERONAUTICA

N'' 1/GM-7726. de 15 de janeiro último, encaminhando esclarecimentos prestados pelo
Ministério da Aeroriáutica sobre quesitos
cGnstantes do Requerimento n~ 628, de 1989,
do Senador Jutahy Magalhães.
AVISO DO
MINISTRO-CHEFE DO GABINETE
CIVIL DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
N~ 1.025/89,- de 20 de_ dezembro passado,
encaminhando informaç6es prestadas pela
Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN sobre os quesitos constantes do Re·_
querimento n~· 584, de 1989, de autoria do
Senador Marços Mendonça.
(Encaipinhe-se CÓQÍa ao requerente.)

MENSAGEM DO GOVERNADOR DO
DISTRITO FEDERAL
MENSAGEM N• 31, DE 1990-DF
(N? 5/90, na origem)

Brasília, 15 de- fevereiro de 1990
Excelentíssimo Senhor Presidente _do Senado Federal.
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1. U processo de desenvolvimento do
Distrito Federal, com o crescente aumento
populacional, extrapolou todas as expectativas previstas pelos que participaram do traçado âe seu plano urbanístico original, gerando necessidade de serviços de infra-estrutura
compatíveis com a nova realidade.
2. Para o atendimento de t<iiS necessidades, tornou-se imprescindível a reorganização racional dos espaços físicos do DiStrito
Federal, especialmente os classificados como
bens de uso comum do povo.

3. Dentro de tal conjuntura,- para fazer
fente ao programa de saúde preestabelecido
é justificada a pretensão da Fulldação Hospitalar do Distrito Federal- FHDF de ampliação da unidade hospitalar a ser construída
na QN0-17, Conr o;-Áieã Especial 2 _:
Ceilândia, com o aumento das dimensões do
projeto de Arquitetura "Padrão" da FHDF
de em pelo menos 2000m~, avançando sobre
a área da Praça Frontal ao terreno.

4. Para o atendim~nto da pretensão há
a exigência de procedimento legislativo específico nesse sentido, permitindo a desafetação
do bem de u_s_o comum como é o caso.
5. A ampliação propiciada pela mencionada área já foi objeto de estudo pelo Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Am·
biente, cujas conclusão e aprovação foram
objeto da DecisãO nn 141!88, de 22 de novembro de 1988.
6. Ante o exposto tenho a honra de submeter ao elevado discernimento de V. Ex\
o anexo Anteprojeto de Lei que dispõe sobre
a desafetação de bem de uso c_omum do povo
pelo Distrito Federal, rogando a V Ex•, seu
encaminhamento a exame do Egrégio Senado
Federal.
.
.
Ap-roveito a oportunidade para manifestar
a V. Ex~. meus protestos de elevada estima
e respeito. -Joaquim Domingos Roriz, Governador do Distrito Federal,

PROJETO DE LEI DO DF
N~ 6, DE 1990

Autoriza a desaretação de bem de uso
comum do povo, dentro dos limites terri~
toriais do Distrito Federal.
O Senado Federal decreta:
Art. 19 Fica autorizada a desafetação do
domínio do bem de uso comum do povo,
situã.do na Quadra Norte O-:- 17, Conjunto
G, Área Especial 2, na Cidade Satélite da
Ceilândia, Distrito Federal.
Art. 2~ A desafetação a_que se refere
o artígo ánle.tiCii"léóf.COmo oQjeto-a <üUpliação da área destinada à cOnstrução de Unidade Hospitalar, atear da Decisão n~ 141188
do Conselho de Arquitetura, Urbanismo e
Meio Ambiente do Distrito Federal.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

-(À Comissdo do DistritO Federal.)
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OFÍCIO DO
GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser
lido pelo Sr. 1'' Seáetário.

É lido o seguinte
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei
sancionado:
N9 2/90, de 3 de janeiro do corrente ano,
relativo ao Projeto de Lei do Senado no 314,

de 1989, que estima a Receita e fixa a Despesa

do Estado do Amapá para o exercício financeiro de 1990.
OFÍCIOS DO
PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DO SENADO
N9-5", DE 1990

- ------

Dispõe sobre a progressão funcional na
carreira do magistério superior c dá outras providências.
O Cori.gresso Nacioilal decreta:

-ArL 1'' Nas autarquias federais, a pro-
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Mais recentemente, o Egrégio Tribunal Su~
perior de Justiça (ex-TFR) pontificou na
AMS n" 122.219-RN- publicado no DJ de
2 de maio de 1989, nos seguintes termos:
"Professores Adjuntos de Uníversida·
de Federal, que ingressaram em seus car·
gos mediante concurso público de provas
e títulos de rigor técnico idêntico ao do
concurso para· preenchimento de cargos
de Professor Titular, estão_ dispensados
de se submeterem a novo concurso para
enquadramento nesse quadro mais elevado do Magistério Superior."

gressão vertical para as classes previstas no
art. 9-', do Decreto-Lei n~ 1.820, de 11 de
dezembro de !980, far-se-á por critérios de
Ademais, a prevalência da interpretaçã?
merecimentos estabelecidos pelas instituique exigia um concurso para o cargo de Amações, mantido um interstfcio mínimo de dois
N~ 194/89, de 19 de dezembro passado, coliar de Ensino (inicial) e outro para o de Promuriicando a aprovação, sem emen-das, do . anos.
fessor Titular (final), tornou-se inconciliável
Art. zo -o professor adjunto último nível
Projeto de Lei do Senado no 210, de 1989
com o art. 32, § 1", do Estatuto do Magistério
(n\' 3565189, naquela Casa), de autoria do
com tempo igual _O_!.! superior a cinco anos
Superior no Brasil e com a Lei n~ 7.596/87,
Senador Jarbas Passarinho, que dispõe sobre na classe terá direito à progressão para prodos quais se firma a existência de apenas uma
o critério de reajustamento do valor das obrifessor titular, independentemente da existên·
carreira docente.
gações relativas aos contratos de aHenação
cia de vaga destinada à instituição ou às suas
Somente o preenchimento da vaga de tituunidades administrativas.
de bens imóveis não abrangidos pelas normas
lar com recrutamento fora da carreira do mado Sistema Financeiro da Habitação, a que
Art. 3n _O disposto nesta lei não implica
gistério superior, exigiria o concurso público
se refere a Lei no 7.774, de 8 de junho de em inibir realização de concurso público por se constituir investidura de. ingresso.
pina ingresso direto em qualquer das classes
1989.
Inobstante tudo isto, a existênéia de dispoN" 196/89, de 15 de dezembro passado, coda carreira do magistério superior, cabendo,
sições regulamentares com o sentido da exineste caso, à instituição dispor sobre as con~i
municando a aprovação do Substitutivo do
gência de dois concursos _dentro de uma única
ções para inscrição de candidatos à vagas eXIsSenado ao Projeto de Lei da Câmara n" 74,
carreira, tem provocado conflitos constantes
de 1989 (n°3.457/89, naquela Casa), que insti·
tentes.
no âmbito das instituições superiores.
tui a TaXã de Fiscalização dos mercados de
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data
A Constituição de 1988 afasta, ainda mais, .
títulos e valores mobiliários-e dá outras provi~
de sua publicação, revogadas as disp-osições
a idéia de dois concursos para a mesma·cardências.
em Cõntrário.
reira funcional, conside~ando· as disposições
No 197/89, de 19 de dezembro passado, co·
do art. 37, n? II, e do art. 206, n? V.
Ju~tificação
municando a aprovação, sem emendas, do
No art. 37, no II, tem-se determinado que
Projeto ae -Lei do Senado n" 378, de 1989
A Constituição de 1967 tratou do ensino
a investidura em cargo ou emprego público
(no 4.349/89, naquela Casa), de autoria do
superior-estabelecendo em seu art. 176, § 39,
depende de concurso, desaparecendo a refeSenador Nelson Carneiro, que acrescenta paitem V, CJ.lie o provimerito dos cargos iniciais
rência a carcro inicial e cargo final, causadora
rágrafo único ao art. 185 da Lei n" 4. 737,
e finais d<J. carreira seriam feitos mediante
da equivoc:"da interpretação por via da qual
de 15 de julho de 1965.
co-ncursO- públi-cO.
-se fez no Decreto n9 94.664/87, já referido,
N9199/89, de 19 de dezembro passado, coA legislação ordinária (Decreto n" 94.664,
a exigência de dois concursos dentro da mesmunicando a aprovação do Substitutivo do __ de 23~7-87) e9itada sob-~- égide dessa norma
ma carreira.
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nG 80,
constitucioaal incorpora a interpretação de
Do mesmo modo, o art. 206, n" V, da Consde 1989 (n93.306/89, naquela Casa), que alteque se exigiria dois concursOs na carreira do
tituiçâo vigente ao úãtar e::.peciTicarilente dos
ra o·art. 3o da Lei no 7.735, de 22 de fevereiro
magistério sUperiOr, sendo o primeiro para
profissionais do ensino público.• nâo mais fez
de 1989, que dispõe sobre a Ta bel~ de ~essoal__ ingresso com-o Auxiliar de Ensino e o outro
alusão a cargo inicial e cargo fmal.
do Instituto Brasileiro dõ Meio Ambiente e
para ascender ao cargo final de Professor TiAinda, assim, sub~istem os conflitos no âmdos Recursos Naturais Renováveis - IBA·
tular (art. 12).
· bito das instituições de ensino sUperior, imMA, e dá outras providências.
Na verdade, impunha-se entender que o
pondo-se, pois, estabelecer, po~ lei um n~g_i
dispositivo constitucional de então apenas
me jurídico adequado aos direitos constJ~u
No 2/90, de _14 do corren~e comuni~ado a
permitía a- primeini investidura tanto em carcionais dos docentes restabelecendo perferta
aprovação e remessa 'à sançao do Projeto de
go inicial como no cargo final, sempre me·
adequação com as regras ~os arts. 37, ti" II,
Lei do Senado n'' 378. de 1989 (n" 4.349/89,
diante -concurso público.
·
e 206, n~ V, da Constituição ein vigor e' lhes
naquela Casa), de autorii do s'enado_r Neison . Neste-sentido, aliás_, decisão do extinto Trigarantindo tratamento igu~litáric:>, iso.nômiCarneiro, que aCrescenta parágrafo único ao
bunal Federal de Recursos, ~m dezembro de
co, com as demais categonas de servidores
art. 185 da Lei n" 4.737, de 15 de julho de
1988, ao julgar o Incidente de Uniformização
públicos, para os quais não se faz a exigência
1965.
de Jurisprudência na AMS n" 96.8~3-RJ, com
de dois concursos públicos na progressão da
· (Projeto que se transformou na Lei n"
a seguinte ementa:
mesma carreira,
7.977, de 27 de dozembro de 1989.)
O Grupo do MagiStério Superior está es"Desne_cesSário o concurso público de
truturado na con(ormid_ad_e do _disposto no
pro~_as e títulos para _p~ovimento d~ carArtigo 90, dODecreto-Lei n" 1.~20, de 11
gO -ffnal de carreira do magistério supeO SR. PRESIDENTE (Mendes Cana!e) ~
de dezembro de 1980, com as segumtes Clas~
rior, àqUeles que anteriormente se subO expediente lido vai à publicação. .
ses: ·
.
_
meteram a idênticO processo seletivo paDo Expediente lido, consta o Projeto de
I - Professor Titular (Nível Unic;o.)
ra ingressar na referida carreira, para os
Lei do DF n" 6, de 1990, que será despachado
I I - Professor Adjunto (Quatro (4) Níà Comls-sâo do Distrito Federal, onde poderá
quais se fará a progressão vertical."
veis)
.
(Diárlo da Justiça de 19-4-89 e 'Lex
receber emendas, após soa publicação e dis·
111-:- Professor Assistente (Quatro (4) Ní·
Jurisprudência do Tribunal Federal de
tribuição em avulsos, pelo prazo de 5 dias
veis)
úteis. (Pausa.)
Recursos", vol. 91, pg. 209)."

a
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IV- Professor Auxiliar (Quatro (4) Níveis).
Para discipHnar o citado diploma legal, o
Executivo Federal baixou o Decreto n~'
85.487/80, que, em seu Art. 17, determinou:

"Art. 17. O ingresso na Classe de
Professor Titular, far-se-á mediante
Concurso Público de Provas e Títulos,
no qual poderá inscrever-se o Professor
Adjunto, bem como ·pessoa de notório

saber.
§ lu

O Professor Adjunto aprovado
no concurso previsto neste artigo proverá o cargo ou emprego de Professor Titular, na referência igual à que ocupava
na Oasse de Professor Adjunto nos demais casos, o provimento far-se-á na referência L"

Posteriormente, o Decreto

n~

94.664/87,

regulamentando a chamada Lei de Isonomia
(Lei no 7.596/87) das Universidades Brasileiras, repetiu a exigência de DOIS concursos
para uma única carreira, quando quem vai
disputar a vaga de Professor Titular já ingressou nela por concurso em primeira investidura, como se vé:
"Art. 12. OmlSSlS
1~ omissis
2~ O ingresso na classe de Professor Titular, dar-se-á unicamente mediante habilitação em Concurso Público de
provas e títulos, na qual somente poderão inscrever-se portadores de tftulo de
Doutor ou Livre Docente, Professores
Adjuntos, bem como pessoas de notório
saber, reconhecido pelo Conselho competente do IFP."
§
§

São, pois, inconciliáveis com a vigente
Constituição os dispositivos regulamentadores da carreira do magistério Superior, fazendo-se necessário legislar em consonãncia ·com
a carreira já estruturada mas, excluindo-se
essa normatização geradora de conflitos e
violadora dos direitos individuais constitucio:riais garantidos.
Com a lei proposta, tem-se objetlvo de oferecer regime legal obediente às garantias
constitucionais ·e, ao mesmO tempo,- atender
peculiaridades do magistério superior.
No primeirO aspecto, faz-se respeitado o
direito do cidadão disputar o acesso à carreira
do magistério superior apenas com um concurso público, no qual seja aquele pertinente
ã primeira investidura, ou seja ingresso real
na·categoria funciorial.
No segundo aspecto, tem-se, no art. 3?,
a viabilidade de poder a Instituição de Ensino
Superior buscar o concurso de pessoas de
maior qualificação para o magistério, oferecerido-lhes o ingresso, por concurso, ·em classe não inicial da carreira.
E para conciliar essa necessidade de recrutamento de profissionais já qualificados fora
da instituição' com CJ resguardo do direíco ã
progressão funcional daqueles que se qualificaram mantendo o vínculo com a própria instituição, tem-se, !10 art. z~. garantida a progressão vertical pela fluência de _um inters-
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tício de 5 (cinco) anos em último nível para
as c!asse_s que tiver mais de um e em único
nível relativament_e àquela que não comportar a progressão horizontal.
Parece~nos, com essas disposições, atender-se_ o comando existente no art. 206, n'·'
V, da Constituição, especialmente quando à
valorização profissional dentro da carreira
pa·ra qual o ingresso se faz por concurso pú.
_
blico.
Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 1990,
-Senador Afonso Sancho.

Julgo como atendida a referida proposta,
tendo em vista que a Comissão de FiscalizaÇão e Controle da Câmara, -após ouvir depoimentos diversos, elaborou um Relatório
Final sobre a Situação Econômico-Financeira
das Empresas de Transporte Aéreo no Brasil.
Na ocasião, renovo meus protestos de elevada estima e consideração. - Senador Roberto Campos, Presidente da Comissão de
Fiscalização -e Contrate.

-(À Comissão de Educação- decisiio
terminativa.)

O requerimento lido será incluído em Ordem

O SR. I'RESIDENTE-(Mendes Canale)O projeto lido será publicado e remetido à
Comissão competente.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 1~ Secretário.
Sáo lidas os seguintes

Ofício n' 34-L-PFU90
Brasília, 16 Qe fevereiro de 1990
Senhor Presidente:
Indico a V. Ex~ o nome do Deputado José
Tinoco para- Substituir o Deputado Francisco
Dornelles na Comissão Mista destinada ao
estudo e à elaboração dos pareceres da Medida Provisória n~ 132 de 14 de fevereiro de
1990.- Deputado Ricardo Fiuza, Líder do
PFL.
Ofício n" 33-L- PFU90
Brasília, 16 de fevereiro de 1990
Senhor Presidente:
Indico a V. Ex• o nome do Deputado Fran·
cisco Dornelles para substituir o Deputado
José Tinoco na COrilissão Mista destinada ao
estudo e ã elaboÍação dos pareceres da M~
dida Provisória n~ 130, de 9 de fevereiro de
1990.
Na oportunidade, renovo a V. Ex~ os pro-testas do meu elevado apreço. - Deputado
Ricardo Fiuza, Líder do PFL
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) Serão feítas as substituições solicitadas. (Pausa)
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1" Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 8, DE 1990
- Bras11ia. 15 de fevereiro de 1990
Senhor Presidente
Nos termos do art. 256 do Regimento Inte_rno, solicito a V. Ex• a retirada em caráter
definitivo da Proposta de FísCalização e Controle no 2, de 1988, de minha autoria, que
"requer ampla fiscalização, pela Comissão de
Fiscalização e Controle, das atividades e condições da Indústria de Transporte Aéreo Regular, oE"jetiVandõ ~ã. propositura de medidas
definitivas para sanear essa indústria no Brasil e evitar novas e dispendiosas experiências
de estatização".

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)do Dia oportunamente. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)A Presidência comunica ao plenário que a
Comissão Diretora aprovOU, em reunião de
14 do corrente, o Requerimento n~ 754, de
1989, de autoria do Senador Maurício Corrêa, solicitando infOrmações ã Secretaria da
Cultura do Governo do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)A Presidência recebeu a Mensagem n~ 76,
de 1990 (n" 84/90, na origem), pela qual o
Senhor Presidente da República comunica
sua ausência do País nos dias 28 de fevereiro
e 1° de março do cõrrente aõ.o, a fim de participar, em Montevidêu, das solenidades de
posse do Doutor Luis Alberto Lacalle Herre·
ra, como Presidente do Uruguai. E novamente, no dia 11 de março, para participar, em
Valparaiso, da posse do Presidente do Chile,
Doutor Patricia Aylwin Azócar.

É a seguinte a mensagem recebida
MENSAGEM N' 76, DE 1990
(N• 84/90, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex•" para
informá-los de que me ausentarei_ do País nos
dias 28 de fevereiro e 1'' de março de 1990
para participar, em Montevidéu, das solenidades de posse do Doutor Luis Alberto Laca·
lle Herrera no cargo de Presidente da República do Uruguai. No dia 11 de março, novamente, afastar~me-ei do País para particípar,
·em Valparaiso, das solenidades de posse do
Doutor Patricia Aylwin Azócar no cargo de
Presidente da República do Chile, retornando no mesmo dia.
·
Como bem podem avaliar V. Ex.s, a densidade do relacionamento do Brasil com o·Uruguai, ~pecialmente neste momento em que
o esforço de integração. elevou __as relações
bilaterais a níveis inéditos, reclama a pre·
sença do Presidente da República do Brasil
nesse importante momento de transição da
vida política do nosso vizinho cisplatino . .Terei a oportunidade, no dia 28 de fevereiro,
de despedir-me do Presidente Julio Maria
Sanguinetti, que muito trabalhou para que
as relações entre nossos dois países alcançassem os elevados patamares de hoje.
De igual forma, o simbolismo de que se
reveste a transição do poder no Chile exige .
que o Brasil se faça presente, em Valparaiso,
na pessoa de seu mais alto mandatário. V.
Ex.- certamente terão clara a importância do
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processo de redemocratização do Chile, que
reintegrará esse país, de louvável tradição cívica, ao convívio com as deffiais demOcraciás
latino-americanas e que abrirá perspectivas
de riquíssimo potencial no plano bilateral.
Ademais, nas duas ocasiões, congregar-seão em Montevidéu e Valparaiso diversas das
mais expressivas lideranças do mundo, o que
me apresentará a oportunidade de debater
com meus homólogos, vários temas da atualidad_e mundial.
Brasília, 16 de fevereiro de 1990. - José
Sarney.

OSR. PRESIDENTE (Mendes Canale)A Presidência' .convoca sessão corijurit3. a realizar-se amanhã, dia 20 de fevereiro, às dezoito horas e trinta minutos, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação
do veto presidencial ao_ Projeto de Lei de
Conversão n~ 28, de 1989, que dispõe sobre
a absorção, pela União, de obrigações da extinta Nuclebrás e de suas subsidiárias, da INFAS, do BNCC e_. da RFFSA, e dá outras
providências
O SR. PRESlllENTE (Mendes Canale) -

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL-

SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, na última quintafeira, 15 de fevereiro, a vida pública brasileira
viveu dois grandes momentos de grandeza
e compreensão: a sessão de abertura da Quarta Sessão Legislativa, da 48~ Legislatura, o
Congresso ~acional ouviu, atento, as pala·
vras do Presidente José Sarney, em discurso
que marcou uma hora de coragem, verdade
e patriotismo: em depoimento brilhante, recordou as realizações maiores do seu gover·

no.
A atenção e os aplausos calorosos de pé,
dos Senadores e Deputados revelaram alto
nível de educação e desenvolvimento poütico.
O Presidente cumpriu um dos momentos
mais altos de sua tarefa na direção suprema
dos destinos nacionais.
A abertura da Sessão Legislativa do Congresso Nacional alcançou dimensões de acontecimento histórico pelo seu ineditismo, em
virtude da presença do próprio Chefe da Nação brasileira, quebrando uma tradição de
100 anos, o PreSidente José_S_arney deliberou
entregar, pessoalmente, a Mensagem Presidencial ânua, documento básico contendo in·
formações pormenorizadas sobre o desempenho da Administração federal, prestando
conta.._da sua gestão como Chefe de Governo
e do Sísteina_admínistrativo" da União.
O Sr. Cid Sabóia de C iii-Valho V. Ex• uma aparte?

Permite

O SR. LOURIVAL BAPTISTA -

prazer, ouço o aparte de V.

Com

Ex~

O Sr. Cid "Sabóia de Carvalho - Estou
aparteando V. Ex•, Senador Lourival Baptista, no início do seu pronunciamento, para

dizer que me associo, de logo, às considerações inicials da fala de V. EX", desta tarde,
nOSenado Federal. Nós todos estávamos no
Congresso Nacional, quandõ se deu a presença de Sua Excelência_o Senhor Presidente
da República, que fez Um discurso cheio de
Iealidades, um discurso muito sentido, um
discurso em consonância com sua alma, com
o seu espírito, com as suas ao;piraç·oes. E o
que-mais ressaltou, nesse discurso, aci~a de
tudo, foi o -espfrito democrático do Pres1den~
te; na verdade, o Presidente da República
realçou muito bem a grande cooperação que
d_e_u à Nação brasileira para que ocorresse
a transição para a plena democracia, -com o
País vivendo um clima de liberdade. liberdade absoluta, limitada apenas pela lei. Neste
aspecto, o Governo Sa!iley fõi simplesmente
inigualável, porque não houve a coação ilegal, não houve a perseguição, não houve o
patrulhamento. O GoVerno se deu, evidentemente, à prática das liberdades sem nenhum
receio, sem nenhum pejo, exigindo apenas
do Presidente da República a calma acima
de tudo, a humildade que Sua Excelência exibiu quando de sua fala. Foi por isso, Senador
Lourival Baptista, que, ao chegar ao meu
gãbinete, redigi algumas palavras dirigidas ao
Presidente e lhas e_nvi_ei, através de telex, pa·
ra que soubesse da admiração c,los Congressistas, como essa que expressa, neste momento, V. Ex• Era o que_ queria -aCrescentar à
sua fala tão brilhante e experiente, acima de
tudo experiente,- nesta tarde, aqui, no Senado
Federal.
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me comovi com a postura do Presidente Sarney perante o Congresso brasileiro, e mecomovi também_quando o Congresso em peso,
de pé, aplaudiu as palavras do ilustre Presidente José S_arney. Entendo que o saber de~ta
Casa se antecipou ao julgamento da História.
Aquela atitude de aplaudir de pé o Presidente
José Sarney foi, no meu entendimento_uma
atitude consagradora. Tenho certeza de que
o Presidente deve ter sentido en·orme satisfação com a nossa atitude, de todos que se
incorporaram a um gesto que foi uníssono,
de aplausos ao Presidente José Sarney. Parabéns pelo pronunciamento de V. Ex•
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- _Sou grato
a V. Ex~. eminente Senador Maira FHho, V.
Ex• disse uma palavra valiosíssima, ao afirmar
que se comoveu. Não foi somente V. Ex•
quem se comoveu. Vi, naquela tarde, vários
parlamentares com lágrimas nos olhos, e quero dizer a V. Ex~ que fui um deles, porque
somos contra as injustiça!'! e a favor da verdade, somos daqueles que reconhecemos o bem
e o mal.
As palavras de V. Ex•, eminente_ Senador
Meira Filho, também enriquece o nosso pronuciamento.

O Sr. Humberto Lucena- Permita-me V.
Ex• um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA -

Ouço.

com muito prazer, o eminente Senador Humberto Lucena.

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• faz muito
beffi em trazer ao registro dos nossos Anais
O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Sou mui·
a presença do Presidente José Sarney na sesto grato a V. Ex•, eminente_Senador Cid Sasão inaugural do ano legislativo de 1990. Sem
bóia de Carvalho. V. Ex~ é homem autêntico.
dúvida, o seu dis_curso naquela data foi um
As palavras de il. Ex~; com a sinceridade
dos pontos mais altos de toda história do Conde quem as proferiu, tenho certeza, vieram
gresso Nacional. Sua Excefência, nã- Suã- sim·
diratamente do coração, sem passar pelos filplicidade e c_onfiante na sua tradição parlatros d_a inteligência; foram palavras de_ um
mentar, de vez em sempre esteve no Congreshomem de bem, de um político que sahe_fazer__ so, ao longo de muitos anos, corria Deputado
política sem ódio, sem detratar ninguém, sem
Federal e Senador, mostrava-se, naquele dia,
detratar o seu adversário.
inteiramente desinibido, ao fazer um pronunQuero dizer a V. Ex•, eminente Senador
ciamento, ao Legislativo e à Nação, à altura
Cid Sabóía de Carvalho, que, se eu já era
dos seus dotes da inteligência de talento e
um grande admirador de V. Ex", hoje sou
de cultura, no qual mostrava um balanço que
mais, pOrque V. Ex~ é um homem de atitude
o deixa bem, no momento em que se prepara
e, sendo um homem de atitude, _como foi
para deixar a Presidência da República. Não
nesta hora em seu aparte, quero dizer a V.
tenho dúvida, eminente S~nª_óor Louriyal
Ex~ que não precisaria mais prosseguir, porBaptista, de que a História, um dia,' fará justique V. EX~ disse tudo o que eu pretendia
ça ao Presidente José Sarney, pelo esforço
dizer nesta tarde a respeito desse grande bra- _que ele realizou à frente do Governo desde
sileiro, desse homem humilde, como V. EX"
1985. quando chegou à condição de Presi--disse, que é o Presidente José _Sarney.
dente da República por força do destino,
O parte de V. Ex• em muito enriquece este
diante da tragédia que vitimou Tancredo Nepronunciamento.
ves. Creio, que, no Brasil de hoje, ninguém
pode contestar que ele foi o grande condutor
O Sr._Meira Fíll:to- Permite V. Ex• um
da transição democrática, cumprindo, com
parte?
tolerância, com espírito público, todas as meO SR. LOURIV AL BAPTISTA - Conce·
tas programadas no sentido da democratizado o aparte ao nobre Senador Meira Filho.
ção do País. E é claro que nós, também Congressistas, podemos-nos ufanar de nunca ter
O Sr. Meira Filho- Ilustre Senador Louríval Baptista, acompanhando o nobre Sena- deixado de lhe dar o apoio indipensável para
dor Cid Sabóia de Ca,rvalho, associo-me às
que essa tarefa de ordem instítucional fosse
concluída e coroada com os trabalhos da Aspalavras de V. Ex•, e até ratifico os conceitos
emitidos por S. Ex• Eu também, assistindo
sembléia Nacional Constituinte. Se no aspecà sessão de abertura do Congresso Nacional,
to político-institucional o Presidente José
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Sarney se houve com absoluto sucesso, ele
própriO confessou, porém, a suaamarga vamos dizer - decepção por não ter conse·
guido superar as dificuldades económico-financeiras que aí estão a desafiar, inclusive,
o novo Presidente da República recém-eleito
nas eleições de 1989. Mas uma c_oisa é certa,
e ele o disse: ninguém pode desconhecer as
tentativas que fez nesse particular. Tentativas
muitas delas que pareciam dar certo, como,
por exemplo, o malogrado Plano Cruzado,
em 1986, que, realmente, durante certo período, levou a euforia a todos os recantos
do território brasileiro, a tal ponto que, na·
quela oportunidade, a popularidade do atual
Presidente da República era tão grande que,
se houvesse reeleição no Brasil, naquela época ele, indubitavelmente, teria sido reconduzido, pelo voto popular, à Presidência daRepública. Como o plano fracassou, ele ainda
faz novas tentivas, que também não lograram
êxito. Mas tudo isso, sabe V. Ex\ e sabem
o Congresso- e a Nação, decorreu também
de uma herança maldita de longos anos, que
acumularam erros sobre erros, somando a
dívida externa, hoje a maior do mundo, com
a dívida interna, essa bola de neVe que nos
leva, cada dia mais, a uma cír3nda financeira
que retira, permanentemente, os recursos das
atividades produtivas para a especulação
mais desenfreada, essas duas dívidas juntas
nos levaram a terrível dívida social que af
está, a qual esperamos que, com patriotismo
e espírito público, possa ser saldada, no menor prazo possível, com o apoio do Congresso Nacional a todas as meQida que forem
consideradas de interesse público. Parabéns
a V. Er, e a minha solidariedade, portanto,
às suas palavra-;.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito
grato a V. Ex•, eminente Senador Humberto
Lucena.
As palavras de V. Ex•, eminente Senador
Humberto Lucena, velho companheiro que
fomos, na Câmara dos Deputados e aqui no
Senado Federal, do atual PreSidente José Sarney, as palavras de V. Ex• disseram verdades
e muitas verdades. E uma: que há cem anos
o Brasíl é República e, durante este período,
foi o""úiücõ Presidente que veio ao Congresso
trazer a mensagem, no seu último ano de
governo. O depoimento· dado por V. E::r',
eminente Senador Humberto Lucena, foi valioso e muito enriquece o nosso pronunciamento. Sou muito grato a V. Ex~ por este
aparte.
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite V. Ex~
um aparte, nobre Senador Lourival Baptista?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Conce·
do o aparte ao eminente Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Senador
Lourival Baptista, 'preliminarmente, gostaria
de salientar que, na ocasião em que alguém
me perguntou se cabia a vinda do Presidente
da República ao Congresso, no início do presente período legislativo, eu não fui favorável. Tratava-se de uma consulta de uma per-

gunta, e eu expliquei por que não era favorável. Primeiramente, porque não tinha amparo constitucíonal. Como sabe V. Ex~, a ConstituiÇão brasileira de 1891, que foi, praticamente .• decalcada da Constituição americana,
ela, quando nós a fizemos, não previa apresença do Presidente da República para a leitura da mensagem. Esse caso particular vem
da Fala d_o Trono, do Império, em que os
imperadores compareciam. Os primeiros presidentes americanos o fízeram, também, mas
não Jefferson, diz-se, aliás~ que era devido
ao fato de que JeffersOn não tinha bõa dicção
e, como tal, deixou de comparecer e mandou
um emissário. Foi a partir daí que eu mesmo
pensei que, se hoUvesse uma questão de ordem levantada, não tinha cabimento, porque
era sessão solene, mas podia haver um problema que deixasse ao Presidente Nelson
Carneiro em dificuldade para dirigir a sessão.
E este pensamento foi o meu_ à pessoa que
me perguntou qual era a minha opinião. Vi,
com agradável surpresa, que a presença do
Presidente mostrou que os meus receios eram
infundados em relação a um possível constrangimento criado para o Presidente e para
o Presidente do Congresso Nacional. E fui
um dos primeiros a aplaudir de pé a fala do
Presidente.~ Mas estou ouvindo apartes a V.
Ex• e gostaria· de: faze_r uma ponderação a
respeito dessas famosas heranças. Já disse
uma vez, e isto foi o~ jeto de divulgação pela
imprensa, de_ que só não se queixou do seu
antecessor Tomé de Sousa, E assim mesmo
parece que ele não gostava de um cacique
da Bahia. Porque sempre, cada um que chega, tem que pintar como recebeu no passado.
Até divertia-fie lendo discurso de ministros,
no caso o Ministério da Educação. Cada mi·
nistro que chegava dizia que tínhamos 40 milhões de analfabetos adultos. Cada ministro
que saía dizia que tinha reduzido já para 8
E assim ficamos nesse jogo- de discurso de
posse e discurso de passagem de função.
Passamos o governo ao Presidente José
Sarney c_om uma inflação estabilizada de
220% -ao ano. O que era alguma coisa capaz
de impopularizar o Governo do Presidente
Figueiredo. Mas era de 220%. Estamos, se
não es.tou equivocado, com 1. 745% ao ano.
E estamos ameaçados de uma inflação de
80% neste próximo més.
Dizer que não estamos mais n_u_ma hiperin·
fiação ,já não é uma luneta de Panglos, mas
algo pior. É negar completamente a verdade.
Isso foi o que me sensibilizou no discurso
do Presidente Sarney. Foi Sua Ex_celência reconhecer que, apesar de todos os seus esforços, disse com muita habilidade que determinadas categorias, determinados segmentos da
sociedade não acompanharam o esforço governamental para a redução da inflação. Veja
V. Ex~ como são os fatos históricos irónicos.
Chegava, aqui, em 1974 - V. Ex'" é meu
Colega, somos dos veteranos da Casa - e
o meu Partido tinha, que era o mesmo de
V. Ex~ à época, feito apenas seis senadorés.
Em vinte dois o MDB
dezesseis e nós
só fizemos seis. E um deles já era Teotónio
Vilela, quer dizer que já .não era bem um

e
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dos nossos. O que acontece? Ao justificar,
em grande parte, a derrota do Partido do
Governo naquela ocasião, eu dizia que era
impossível ganhar uma eleição com 40% de
inflação ao ano. A declaração está aí nos
Anais. E, agora, veja V. Ex~ o rumo que
estamos tomando. Por outro lado, houve só
um momento em que o discurso do Senhor
Presidente, que achei excelente na forma, nós
que o conhecemos há muito tempo e somos
seus amigos pesso~is, podemos dizer que
nunca o ouvimos falar tão bem -Sua Excelência chegou- até a modular a voz o que,
normalmente, não o faz. Na sua apariÇão,
no dia seguinte, na televisão, no programa
de Bóris Casoy, já nãõ fõi tão bom o desempenho. O que acho, repito~ que foi importante para mim foi a caracterização da autocrítica. O discurso foi muito bom, eu aplaudi,
ese_em_ algum momento tive dúvida, foi quan·
do houve uma ênfase muito grande entre o
passado e o presente- passado próximo-,
porque ele era meu Presidente de Partido,
e nesse passado, evidentemente, o nome do
Presidente Sarney a ele está l_igado. Foi o
único reparo que eu poderia fazer. Quanto
ao resto, não acho que a atitude de V. EXi
trazendo esse fato, esSa ocorrência, que realmente não te~e a divulgação devida, é muito
importante; V. EX" faz muito bem, porque
o Presid_ente foi um colega nosso, aqui, mui·
tos anos e é um homem de afetos. De maneira
que agradeço a V. Er. ter-me concedido este
aparte.

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Eminen·
te Senador Jarbas Passarinho, inicialmente,
quero dizer ã V. Ex• e i esta Casa que no
seu aparte V. Ex• referiu-se- a um discurso
que aqui fez, dizendo que quem só não fez
inimigo foi Tomé de Sousa, pois não teve
e~e a quem suceder, e eu dei um aparte a
V. Ex~; V. Ex• estava sentado ali e eu_disse
que peâia o aparte para dizer que quando
ful Governador qUem me sucedeu ficou mais
meu amigo do que quando eu era GOVernador: foi Paulo Barreto de Menezes que me
sucedeu na ~overnança do Estado.
O Sr. Jarbas Passarinho - Se V. Ex• me
permite_, incluo ao lado de_ V. Ex• um dos
seguidores de Tomé de Sousa. Eu substituí
Nascimento e Silva no Ministério do Trabalho, e substituí TarsO ·outra, no Ministério
da Educação, e, por último, Hélio Beltrão,
no Ministério da Previdência. Eu fiquei amigo deles.
O Sr.- Mauro Benevides - Permite-me V.
Ex~ um aparte, nobre Senador Lourival BapM
tis ta?
O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Eu tive
essa sorte e essa felicidade.
_
O aparte de-v. EX\ eniinerite Senador Jarbas Passarinho, e eu me honro de privar de
sua amizade, é de um homem que faz justiça.
V. Ex', no seu aparte, disse tudo de um homem que sai do Governo daqui a vinte e
poucos dias. Nós, que fomos governadores,
sabemos o que é isso. Sabemos que fim de
governo é fim de governo.
--

Fevereiro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Eu não tive um "fim de governo", porque
Ruy Santos abreviou a nossa saída com emen~
da de sua autoria, que diziã.: ''Onde se díz
90, diga-se 180". Com isso, tivemos que sair
no dia 15 de maio, quando deveríamos ter
saído em 15 de agosto. Mas fim de Governo ...
Vamos em diante.
O aparte de Y. Ex• foí valiosíssimo, dizendo da sua amizade, do seu respeito referente
ao Presidente Josê Samey que aí está,_ calmo,
tranqüilo, ven}lo o seu dia chegar; dia de entregar o Goveino ao seu sucessor, sem ódio,

sem rancor, dizendo, como todos nós sabemos, que governou no clima da mais ampla
liberdade.
Muito obrigado, eminente Senador Jarbas
Passarinho.
Concedo o aparte ao eminente Senador
Mauro Benevides.
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t1nanças. Vamos esperar que o Governo imite
Sarney, garantindo as liberdades públicas indiscrepanterilente e propicie aquilo que Sua
Excelência não póde fazer, que é a ultrapassagem desta fase crítica que se agudiza neste
momento com um índice inflacionário imposSível de ser admitido, sobretudo pelas classes
menos favorecidas.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA ~Muito
grato a V. Ex•, eminente Senador Afonso
Sancho, pela sinceridade e seriedade das suas _
palavras, que serão inseridas no nosso pronunciamento a respeito do Presidente José
Samey.
- -

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- fico grato a V. Ex•, eminente Senador Mauro Bene~
vides._ V. Ex• fez menção a um termo-liberdade- ao qual eu gostaria de referir»me.
Há poucos dias vinha eu do Rio de Janeiro
quando, na descida de Brasília, me disseram:
vem aí neste avião o Ministro _Leitão de
~breu. Et! o esperei na escada e quando ele
desceu eu o cumprimentei, acompanhei-o ao
Aeroporto e lá ficamos esperando a bagagem; e, conversando, ele falou sobre o Presidente José Sarney.
Disse~me o segUinte:- o Brasil todo reconhecia - isto disse o ex-Ministro Leitão de
Abreu -que o Governo do Presidente José
Sarney foi um Governo de plena e ampla
liberdade, e os brasileiros irão reconhecer isto um dia. Palavra de um homem íntegro,
um homem de bem, que é o Ministro Leitão
de Abreu.
Sou muito grato a V. Ex~, eminente Senador Mauro Benevides, pelos conceitos aqui
emitidos, e pelo que falou a respeito do eminente Presidente José Sarney.

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Concedo o aparte ao nobre Senador Antóníõ Luiz _
Maya.

O Sr. Mauro Benevides -Nobre Senador
Lourival Baptista, antes de mais nada, desejo
enaltecer o gesto de V. Ex•, vindo à tribuna
do Senado Federal para registrar - na imperecibilidade dos nossos Anais- aquele grande acontecimento ocorrido no Plenário do
Congresso, no último dia 15, quando o próprio Presidente se dispôs, ele mesmo, a trazer
a sua Mensagem e fazer aqu~le pronunciamento de abertura, com análise crítica da sua
atuação â frente dos destinos do País. Poderia
dizer a V. Ex• que, analisando a gestão José
Sarney, em alguns momentos nós nos contrapusemos a muitas das suas diretrizes, deciO Sr. Afonso Sancho - Permite V. EX"
sões, palavras e posicionamentos assumidos.
um aparte?
Lembraria a V. Ex~ que, em meio aos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte,
O SR. LOURIV AL BAPTISTA _;_ Com
entendeu o Presidente José Samey, em uma muito prazer.
manifestação- de certaJorma, precipitada
- , apontar as conquistas inseridas no texto
O Sr. Afonso Slincho --Desejo, Senador
da futura Carta Magna como responsáveis
Lourival Baptista, dar este rápido aparte, primeiro, para me congratular com V. Ex~. porpor um estágio de ingovernabilidade em que
ingressaria, fatalmente, o País. Naquela oca- que_, quando vejo um homem leal, um hosião, com responsabilidade de integrar a Memem $-incero que não examina a posição em
que seu amigo está, para estar sempre ao
sa da Assembléia Nacional Constituinte seu lado, isto é uma virtude que realmente
e respondendo a sucessivas interpelações, no
próprio Plenário da Assembléia, de alguns não se encontra em toda a parte. Segundo,
já que o Senador Jarbas Passarinho disse que
Parlamentares- fiz a defesa da Assembléia,
da sua soberania e assegurei que o País have- foi um dcis que bateu palmas ao Presidente
ria de conviver com aquilo que se originava José Samey, estava eu presente e acompa»
nhei os aplausos daquela Casa, sendo puxada iniciativa de senadores e deputados investidos pelo voto de 15 de novembro de 1986 . Aos pelo Senador Jarbas Passarinh9;_e os que
do poder de elaborar a nova Calta Magna .estavam do seu lado ficaram ainda tergiverdo País. Neste "instante, posso dizer a V. Ex~ sando, mas sentiram que ali eram irrever~
e à Casa que também aplaudi, igualmente síveis os aplausos e todo mundo ficou de pé.
de pé, o pronunciamento do Presidente, exa- De forma que o Presidente Samey fica deventamente porque ele buscou nas suas palavras do essa demonstração de carinho ao Senador
enaltecer a sua atuação no campo das liber- Jarbas Passarinho. Reahnente- concluindo
dades públicas, mas bateu-me a culpa ao re- -foi uma demonstração de muita educação
conhecer as imensas dificuldades e a intrans- política, uma demonstração de que nos pode·
ponibilidade dê embargos no campo econó- mos conduzir de duas maneiras: podemos não
g_ostar do homem, mas em determinados momico~financeiro. Ele mereceu os nossos
aplausos, e queira Deus que o seu sucessor mento~ temos que respeitar o homem, temos
possa assegurar ao P8.ís este mesmo clima que respeitar a autoridade e temos que pres·
de liberdade, de respeito do Governo aos tar a homenagem que ele merece naquele
cidadãos, e possa fazer aquilo que ao Presi- momento. E ali o Presidente Sarney. com
dente Samey não foi possível: a superação aquele seu pronunciamento, em que se penidessas dificuldade que, neste momento, ator- tenciou de suas falhas e reconheceu virtudes
mentam a gente brasileira, dificuldades essas noutro, fez um pronunciamento antológico,
direcionadas para a área de economia e de que será guardado pela Nação.

O Sr. Antônio Luiz Maya - Permite V.
Ex• um aparte, nobre Senador?

O Sr. Antônio Luiz Maya- Nobre Senador Lourival Baptista, como sempre ocorre,
V. Ex• traz a este plenário um pronunciamento oportuno e que propicia aos Senadores
um momento de reflexão. E V. Ex• tem recebido apartes de quase todos os presentes, exa·
tamente pela oportunidade desse pronuncia~
menta. E gostaria de participar dessa reflexão
também. Representando o Estado do Tocan-tins, eu gostaria de, na oportunidade, engros~
sara fileira daqueles que aplaudem, e daqueles que já o fizeram naquela oportunidade
em que Sua Excelência o Senhor Presidente
da República fez o seu pi·onunciamento ao
Congresso Nacional em plenário, quase que,
diria, contrariando a própria legislação vigen-te. Naquela oportunidade, ocorreu um fato
histórico da maior inlportãncia: estava selado
definitivamente o processo de transição democrática deste País. O Presidente José Sarney, que: fo_í Parlamentar durante muito tempo, achou por bem ele mesmo vir prestar
contas à Nação de todos os anos da sua Administração; reconheceu as_dificuldades, porém
-uma coisa fiCoU: bem clara no seu pronunciamento, a liberdade foi introduzida neste País
-liberdade de pronunciamento, de_ fala, de
expressão de todos os segmentos da sacie·
dade. Isso, fiCoi.i bem claro e a liberdade é
sem dúvida alguma o apanágio do processo
democrático, a meta maior deste processo.
Portanto, estava ali selado definitivamente
o processo democrático neste País. Está, as·
sim de parabéns V. Ex•, que veio trazer_es.te
momento de reflexão ao Senado, e queremos
parabenizá-lo pela oportunidade deste pronunciamento, dizendo que o Presidente José
Sarney, como Presidente da República, que
o foi não por acaso mas por providência de
Deus, tinha a incumbência de colocar esta
Nação nos trilhos da verdadeira e sã democracia, isto lhe cabe a honra e a dignidade
de ter processado. Portanto, ele está de parabéns por ter trazido ao País _este ideal maior
de to_da a Nação brasileira, a liberdade demo·
crática--:- E com esse pronunciamento quero
cOngratular~me com V. Ex\ dizendo que, de
uma vez por todas, ficou s_elado como verda·
deiro construtor da nova democracia neste
País o Presidente José Sarney, pelos aplausos
recebidos de pé, naquela oportunidade, de
todos os Senadores e Deputados.

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Muito
grato a V. Ex~, Senador Antônio Luiz Maya,
por esse aparte, que também muito enriquece
este pronunciamento, pela sinceridade das
pillavras, pela maneira de expressá-lo e pelo
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apoio a este grande homem público, o Presidente José Sarney.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Concedo o apar!e ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
. O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador
Lourival Baptista, quero, inicialmente. registrar e enaltecer o procedimento coerente,
corr~to e leal de V. Ex·, que nunca negou
apo1o ao seu grande amigo ora Presidente
da República e ao GoVerno de SO:a EXcelência. Por outro ladO, sabe V. Ex" que pertenço a um partido de oposição ã política
do atual Governo. V. EX" trouxe ao Senado
Federal, e foi objeto de vários apartes,- este
assunto, sem dúvida, importante. Permitome, apenas, faler algumas observações. A
nossa Constituição, no art. 84, inciso XI, diz
que compete privativamente ao Presidente
da República:
XI - remeter mensagem e plano de gover~
no ao Congresso Nacional por ocasíão da
abertura da sessão legislativa, expondo a siw
tuação do País e solicitando as providências
que julgar necessárias.

Remeter mensagem é a letra fria do texto
constitucional. Sua Excelência, portanto,
quis, como V. Ex· salientou, prestar uma ho·
menagem.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Perfeito.

O Sr. Chagas Rodrigues -Então; Suã Ex·
celéncia fez mais do-que remeter, Sua Exceléncia entregou a Mensagem. V. Er. se con·
gratula com o Presidente da República por
~ste gesto. O Presidente está nos últímos dias
!lo seu Governo. Acho que aqueles que tanto
censuraram a Presidência da República, pela
sua Administração - nunca o homem! - ,
esses devem preparar as suas armas para o
próximo" Governo, para cobrar dele as pro~
messas feitas e denunciar alguns erros que
porventura venha a cometer, desejando
igualmente que o Governo aceite, ateriCliildo
ãs aspirações legítimas do povo brasileiro.
Mas, se V. EX" me permite, V. Ex~. que se
congratulou com Sua Excelência o Senhor
Presidente da República, e todos nós ti vemos
este gesto: uns, em completa concordância;
outros, em homenagem à pessoa do homem
público que se despede do Governo - que~
ria, se V. Ex• me permitisse, congratular-me
também com o nosso Presidente Nelson Carneiro, que deu essa interpretação -liberal e
humana ao texto constitucional. E também
queria deixar aqui a minha solidariedade, o
meu apoio ãqueles Deputados, sobretudo
Deputados e alguns Senadores que recebt!ram a visita do Presidente de maneira educada e democrática. De modo que o Presi·
dente da República merece as nossas congratulações _pela homenagem que prestou ao
Congresso Nacional, e devemos registrar a
conduta superior do nosso Presidente Nelson
Carneiro e a dos Srs. Deputados e senadores

que, apesar de fazerem oposição ao Governo,
_sobretud_o_pa área económica a financeira,
e~ucadamente receberam-no e o aplaudiram,
nao recebendo Sua Excelência nenhuma manifestação de desãgravo. - - - O SR. LOUI!IVA~ SAPTISTA- Muito
grato a V. Ex•, eminente Senador_ Chagas
Rodrigues, pelas suas palavras referenteS à
minha pc~;soa; V. Ex~ que é o meu velho amigo desde a Ç~mara dos Deputados; depois,
quando Governador, fez aquele governo do
Piauí, que todos aplaudimos, e as suas palavras, embor_a de U!'Jl homem de outro partido,
são co~rentes. V. Ex~ muito me sensibilizou.
E qllirlto ao Senador NelsOn Carn~irÜ,
quero dizer a V. Ex~ que sou médico, não
sou bacharel. Mas reconhecemos o que V. Ex~
aí l_el! -~~ferente â Constituição; ·\..remeter
mensagem". S. Ex~ veio diretamCnte- V.
Ex~ dísse muito bem- nos prestigiar, a nós,
Congressistas.
Quanto ao Senador Nelson Cãnieiro, S.
Ex•, como jurísta que é, êrilulo de Pontes
_de Miranda, homólogo de Seabra_ Fagundes
e Carlos Maximiniano, esses grandes jurisw
tas, analisou e encontrou a maneira de não
recu'Sar·a vinda dó Sénhor Presidente da Re·
pública. Foi mais um serviço que o eminente
Senador N~lson C~rneiro, que entrou aqui,
nesta Casa~ coffiigo, há 19 anos, prestou ao
Congresso Nacional.
Muito grato a V. Er, eminente senador
Chagas Rodrigues, pelo seu aparte.
O Sr. FranCisco Rollemberg - Permite-me
V. Ex' um aparte, nobre Senador Lourival
Baptista?
O S:R. LOülUV AL BA]l'fiST A não.

Pois

O Sr. Francisco Rollemberg .:::... Eminente
Senador Lourival Baptista, devo-lhe dizer
que foí com--uma· surpresa multO -g-rande eu que já assisti, pela_ vigésima vez, nesta
Casa;W ãbertura da Congresso Nacionalque ouvi o anunciar, pelo Sr. Presidente do
Coitgresso~ ã -chegada do Senhor Presidente
da República José Sarney, para !razer p~s
S"oalmente a mensagem do seu último ano
de governo,_ não encontrei um apoio regimental para o fato, mas lembrei-me, Sr. Senador, que o Presidente José Sai-ney, além
de estadista, é poeta, e, sendo poeta, usou
daquilo que vem fazendo muito: as ditas licenças poéticas. E, talvez, pelã-licença poética, o Sr. Presidente se tenha sensibilizado
e a ele tenha dado, -inclusive, a palavra, para
que ele próprio pudesse ler, num discurso
que a todos nós encantou e emocionou a
sua última mensagem como Pres.idente 'da
República. FiqUei muito feliz de ter participado daquela sessão naquela tarde, porque
foi um momento histórico, um momento de
uma ruptura, a ruptura de uma tradição que
só um poeta poderia fazer: o momento do
reencontro de um Presidente que saiu desta
Casa e a _ela voltou para prestar contas de
seus atas. Felicito V. Ex•, Senador Lourival
Baptista, -pelo discurso desta tarde e felicito
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o Presidente José Sarney pela audácia dO poeta, pela coragem do estadista de ter comparecido a esta Casa ferindo o Regimento, mas
como poeta e como sonhador trazendo a sua
mensagem de despedida aos seus Companheiros de uma vida muito longa, a vida que
ele teve nesta Casa do Congresso Nacional.
Parabéns.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Muito
grato a V. Ex•, meu velho amigo e Campa·
nheiro, Senador pelo meu Estado, e que hon·
ra com o seu mandato a cadeira que ocupa,
meu amigo de muitos anos. O aparte de V.
Ex' foi um aparte que muito também me sensibilizou.
Quero fazer uma revelação: não é só o
Presidente José Sarney é poeta, V. Ex• tam·
bém o é. V. E• também tem versos publicados; V. E,:;, com o brilho de sua inteligência,
é um homem polimorfo:~ffiédico e bachãrel.
Sou grato a V. Ex', eminente Senador Francisco Rollemberg por este aparte, que me
sensibilizou - e sensibilizou-me muito.
Muito obrigado.
O Sr. João Calinon- Pennite-me um aparte, nobre Senador Lourival Baptista?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com
prazer, ouço o ilustre e nobre Senador João
Calmon.
O Sr. João Calmon- Nobre Senador Leurival Baptista, V. Ex• presta, neste recinto
mais uma consagradora homenagem ao presi:
dente _da conciliação nacional, José Sarney.
~ História do Brasil consagrará, com letras
mdeléveis, esse patriota sem jaça que jàmais
cultivou ódios e nunca adotou represálias
contra os ínimigos irracionais de sua fecunda
Administração. Sarney já tem inscrito, com
singular relevo, seu nome como o magnífico
artífice da transição democrática, a quem o
Brasil deve um apoio sem precedentes à educação nacional, credenciando-se, também,
como um extraordinário benemérito da cultura, através da Lei Sirney, que, sozinha, poderia consagrar o seu fecundo Governo. Felici~
to-o, vivamente, nobre Senador Lourival
Baptista, pelo seu magistral discurso.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito
gra:to a V. Ex', Senador João Calmon, pelo
seu aparte- amigO que é do Presidente José
sarney há muito anos. V. Ex• deu um depoimento valioso do seu Governo e os benefícios
que trouxe para a educação e cultura, assim
como um Governo com ampla liberdade e
artífice da transição democrática.
O Sr. José Fogaça- Permite V. Ex~ um
aparte?
O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Conce. do o aparte ao eminente Senador José Fow
gaça.

O Sr. José Fogaça-Nobre Senador, meus
cumprimentos, inicialmente, pelo seu gesto
de lealdade, o que é urna caraterística da sua
personalidade, da sua vida pública. Talvez
para nós, contemporâneos, seja muito diffcil
fazer um julgameno definitivo do Governo
José Sarney. A proximidade histórica em que
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nos encontramos oblitera e impede a vista
mais aguda, mais justa, e talvez só possamos
julgar este Governo na perspetiva da história.
Quando Juscelino Kubitschek deixou a Presidência da República,, talvez não haja registro

de alguém que

tenha~ tido

contra si e contra

o seu governo um volume tão grande de ataques, de críticas, de tal forma que o seu sucessor, Jãnio Quadros, elegeu-se com uma votação maiúscula, e o candidato apoiado pela
congregação de forças políticas, que sustentava o _Governo _j usc:etino Kubitschek, sofreu

uma derrocada eleitoral. Passados os anos,
passadas três décadas, é quase unanimidade
nacional que o Governo Juscelino Kubitschek foi,· talvez. um dos maiores governos
da história republicana. Pelo que me recordo,
nunca ouvi tantos assaques, tantas críticas,
tanta violência verbal contra um Presidente
como ouvi, na minha infância, contra o Presidente Juscelino Kubitschek. Então, é temerário fazer um julgamento definitivo do Governo José Samey. Corremos o riseo da superficialidade e, também, da subjetividade
política, que situa cada um numa posição neste momento e que, portanto, pode induzir
ao erro. De qualquer forma, quero registrar
dois pontos com relação ao pronunciamento
do Senhor Presidente. Primeiro, eis aplausos
, que recebeu foram, talvez, mais do que um
gesto de educação e cortesia: foram o reconhecimento do Congresso Nacional a algo
que nem a História irá arrancar do Governo
José Sarney, nem o tempo vai apagar, que
é a absoluta convicção democrática do seu
Governo. Falo do Governo e não só do homem José Sarney. O seu Governo, como um
todo, foi um governo essencialmente comprometido com o processo democrático. As
eleições que se realizaram em 1989 não tiveram paralelo d:it História do Brasil, em termos
de liberdade e de participação popular. Pore lado, esta visão do Governo José sarney
pode ser, agora, registrada com veemência
e com limpidez: o absoluto comprometimento com a liberdade e com a democracia. assegurando 'que a transição se desse em termos
efetivos, de modo a permitir que, após a sua
saída, após a posse do novo Presidente da
República, um Brasil novo começasse a caminhar. O outro elemento, o outro dado que
é preciso salie.ntar é que àqueles aplausose aí é uma interpretação que, pessoalmente,
dou àquele gesto do .Congresso- foram, talvez; uma atitude, um ge~to até de solidariedade humana com o Sr. José Sarney e -de
solidariedade cívica e política com o Presidente da República, que foi vítima dos mais
violentos vitupérios_;_ das mais desmedidas
agressões pessoais para se transformar em
escada eleitoral do Presidente eleito à Presidência da República. Todos presenCiaram,
ao longo da campanha eleitoral recente, a
forma bai:xa como o Presidente eleito tratou
o cargo de Presidente da República,'não medindo nenhuma palavra para obter o seu desiderato pessoal, nem em re.lação ao Sr, José
Sarney, nem em relação ao seu contendor
no segundo turno, o Deputado Luiz Inácio
Lula da Silva. Quero faze! este registro, nobre Senador, de que ali havia o reconheci-
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mento do homem que sustentou a democraquando foi um Governo de paz, de liberdade,
cia, mas também um gesto de solidariedade
de_ tranqrlidade, em que as eleições foram
à figura do Presidente da República, de resas mais livre_s posstveis já havidas no Brasil.
peito ao homem e ao cargo ali .repú:sentado.
Sou também muito grato a V. Ex~ pelas
O Congresso quis, de c~rta forma, recobrar
palavras a mim referidas. Sou admirador de
este valor institucional, que é o do respeito
V. Ex•, desde quando aqui entrou, fizemos
à fígura e à estatura política do Presidente
relações de amizade, e só poderia, como
da República. Esperamos que, no futuro, o
amigo que sou do Presidente José Sarney,
a_tual Presidente eleito não venha a se transvir destacar o que foi o dia 15 de março no
formar em vítima das armas que ele mesmo
Congresso Nacional.
utilizou, que ele não venha a sofrer o mesmo
O SR. PRESIDENTE- (Nelson Carneiro)
processo de _degradação verbal e pessoal que
- Eu pediria a V. Ex' concluísse, porque
infligiu ao Senhor Presidente da República.
o seu tempo termínou realmente ás 15 horas
Quanto ao mais, ou seja, quanto à conduta
e 5 minutos e são 15 horas e 43 minutos.
do Governo José sarney no plano econômico
e no plano social, não há por que, neste moO Sr. Marcondes Gadelha- Promeio ser
mento, não reconheceremos que o seu Gobreve, Sr. PreSídente.
verno não se saiu bem. Ao -contrilrio, os níveis
de inflação que estamos vivendo, o processo
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Eminende de_s.organizaçãoda económica instalado
te Senador Nelson Carneiro, a culpa não foi
hoje no Brasil nos leva, sem dúvida nenhuma,
minha, o meu discurso é curto, não cheguei
a não ter um julgamento positivo, neste monem a ler a primeira página e eu não poderia
mento, do ·aov~i:'iló. Veja V, Ex\ nobre Se- negar as intervenções~
nador, os povos julgam muito mais pelos reAgora, concedo, com a permissão de V. Ex-,
sultados materiais de um governo do que pe- que é meu velho companheiro nesta Casa,
los resultados espirituais. OS ·povos são ime- o último aparte, um brevíssimo aparte ao Sediatistas, ·mesmo -os--povOs de conteúdo reli- nador Marcondes Gadelha.
gioso mais profundo e arraigado, como o poO Sr. Marcondes Gadelha- Eminente Sevo japonês. O povo japOnês acaba de reeleger
nador Lourival Baptista, considero altamente
. um partido político, eivado de escât\dalos e
significativo o flito de que o primeiro recode acusações públícas, para Continuar a gonhecimento ao trabalho do Presidente José
vernar o Japão, pela simples razão de que
Sarney tenha partido do Congrêsso Nacional,
este partido conduziu o Japão de uma potênporque o maior legado que este Governo nos
cia derrotada para, sem dúvida nenhuma, a
deixa é <!- consciência definitiva de que somos
nação mais rica da terra. Ora, é o sucesso
uma Nação deniocrática. Até--i;mtàif olhávaeconómico dos governos que os leva ao sucesmos' o comportamerito Político das nações
so político-eleitoral. Nem sempre o conteúdo
democrático é matéria Suficiente para justi- mais desenvolvidas e baix:ívamos a cabeça.
Agora, nobre Senador, depois deste Goverficar o apoio dos povos. Talvez essa seja uma
no, não temos mais nenhuma dúvida de que
lição amarga a apreender desse processo de
nos instalamos definitivamente no concerto
transição política que vivemos. Um governo
das nações democráticas. Veja V. Ex~ que
vitorioso na conduta do processo democráeste Governo -COnduziU quatro eleições em
tico, mas que fracassou na conduta do promeio a uma turbulência na área económica
cesso econômico;-sai, infelizmente, com um
seríssima: eleição para Prefeito das capitais,
baixo nível de popularidade, de consideração
eleição para Prefeito das demais Cidades, eleipública. Neste sentido, quero, apenas, encerrando, dizer a V. Ex• que, particularmente, ção para Governador de Estado, eleição para
Presidente da República, além de uma Asdaqui, desSa tribuna, mesmo tendo as maiosembléia Nacional Constituinte, e agora em
res restrições, nunca jogUei pedras contra um
grande parte, a própria condução das eleições
governo que - entendía eu- tinta a tarefa
Para Senador, DeÇm'tado Federal, Deputado
imensa, incalculável, de conduzir o processo
Estadual e Governador deste ano. Veja V. Ex•
dert.tocrático até a eleição e a posse do'povo
que este Governo conv_iveu com mais de dez
Presidente. Entendia, assim, cOmo uma mismil greves d_l!r.ante todo o ·seu mandatq.• Sem
são das políticos do nosso tempo, para que
nunca ter erguido o bastão autoritário, sem
pudéssemos assegurar o futuro e assegurar
jamais ter agredido quem quer Que seja, cona continuidade da democracia. ó Presidente
fiando apenas na força que; é imanente e próJosé :Sarne)iestá no meu.Estado, hoje, levando a instalação de uma nova planta do pólo . pria à vivênCia demOcrática. Veja V. EX" que
este Governo promoveu uma abertura ampla
petroq uímico. O Rio Grande agradece e o
no setor externo com os nossos vizinhos, pasRio Graride o recebe, neste dia, com aplausos
samos a ter uma convivência mais fraterna,
e com 'reconhecimento. Mas tenho certeza
sem qualquer desconfiànça, e avançamos
de que o Governo· José Samey, o Governo
muito na integração latino-americana. Este
da trasíção, só ·será bem julgado pelo. tempo
País, também, se abriu para as conq~istas
e pela Hi_st~!ia. Obri_g~_do a y. Ex~
científicas e tecnológicas, e teve grandes reaO Sr. Marcondes Gadelha - V. Ex~ me
lizações na campo material. O Presidente da
permite um aparte?
República vem ao Congresso Nacional~. se
O SR. LOURIVAL BAPTISTA -Grato aquelas palmas foram sinceras -:-eu 'não teriho nenhuma dúvida - desta Casa, então,
a V. Ex~, eminente Senador José Fogaça, pelo
.seu aparte, pela sincerídade das suas pala- nobre Senador., este é o maior reconhecimen-. _
vras, referentes ao Presidente José Sarney, to, porque este Congresso ·é -a cabeça pen-
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sante do País e não tem· que se compad'ecer
com pensamentos baldios que ainda campeiam pela Nação afora, temos que extrair
o que é importante e o que é essenciaL A
fala do Presidente da República foi, também,

de sua parte, toda ela lastreada em sinceridade, em franqueza, porque, também, esta
foi a sua Casa de origem e não tinha por
que usar a palavra para esconder o pensamento. Creio, até, que foi exageradamente
severo consigo mesmo, quando assumiu, quase sozinho, a responsabilidade pelos problemas na área económica. Mas, aqui, entre nós,
nobre Senador Lourival Baptista, será que
a responsabilidade por esta situação económica é, realmente, do Presidente Sarney ou
é exclusivamente do Presidente Sarney? Há
uma coisa que ninguém poderá negar ao longo do tempo: é que Sua Excelência tentou,
tentou todas as alternativas possíveis -de enfrentamento da inflação. Tentou a vertente
heterodoxa, entregando plenos poderes a
uma equipe que trouxe urn plano até, então,
ecido, até, então, nunca usado neste País.
E o Presidente confiou e se entregou por inteiro como um pacote - ele próprio - nas
mãos da sua equipe, que era do mais elevado
níveL E essa equipe teve todas as condições
para implantar um plano heterodoxo neste
País, com a colaboração, com a participação
estreme do Poder Executivo, na figura do
Presidente da República, que saiu para a linha de frente, conduzindo oprocesso no plano político e psicossocial. Depois, infelizmente', houve o fracasso' do Plano Cruzado, mas
o Presidente da República tentou urn meio
tenno entre a solução heterodoxa e a solução
ortodoxa, o chamado Plano Bresser, deu todos os poderes nesse sentido. Infelizmente,
também, o Plano não deu certo. O Presidente
poderia ter se encolhido. Tentou a terceira
e última alternativa, uma proposta ortodoxa
conduzida pelo Ministro Ma11son da Nóbrega. Hâ uma ciosa, nobre Senador, que por
ensaio e erro, por tentativa e francasso, este
Governo de qualquer forma não se eximiu
da sua responsabilidade, da sua obrigação de
buscar caminhos, tentÇ>u suscitar a Nação por
diversas vezes_ nesse campo. E acho até que
Sua Excelência foi. excessivamente severO
quando assumiu sozinho a' responsabilidade
pela situação económica. Essa responsabilidade, digo a V. Ex· :__a. História um dia
vai julgar- não .é s6 sua. Mas, em qualquer
circunstância, os que virão depoiS de nós
agradecerão pelo trabalho extraordinário que
Sarney fez no sentido de assegurar a transição
e, sobretudo, de cristalizar em nós a consciência de que somos uma Nação democrática, e não devemos nada a ninguém em termos de convivência política a qualquer dos
povos mais.evoluído da Terra.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito
grato a V. Ex~. eminente-Senador Marcondes
Gadelha, pelo seu oportuno aparte, que, com
seus conceitos, e suas considerações, muito
enriquece o meu pronunciamento._

Ao se desincumbir da responsabíBdade
constitucional de submeter ao exame e avaliação do Congresso N:icional a referida Mensa-
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Além da sinceridade e da coragem do Che·
gem, o Presidente José Sarney proferiu, com
fe da Nação, merecem, também, encómios,
rara eloqüéncia, um di~curso magistral e ano realismo conceituai, a densidade informatológico, denso de conteúdo conceituai e intiva e a beleza literária desse discurso, que
format_ivó S:Obre·os problemas enfrentados desde logo assegurou ao seu autor um lugar
polític6S; iCõiiOlnicos e sociais, - enumede relevo na galeria d(_)s grandes vultos da
rando os objetivos colimados e os resultados
nossa história política.
obtidos.
Tendo SemCado, conforme acentuou, •'a
ConVém asSitlalar a corajosa e inovada atitude do Presidente José Sarney:_- tradicio- conciliação e a tolerância política, na busca
da mais ampla convivência deme;crátlca", o
nal~ente_, sempre coube ao Ministro Chefe
do Gabinete Civil a missão de transmitir a
Presidente asseverou, ainda, ter proporcioMensagem Ânua ao Congresso Nacional, ao
nad_a um exemplo de paciência, liberdade,
ensei9 j._~_~oleriidade de abe_rtura dos traba- tranquilidade e compreensão como antídoto
lhos legislativos. Mas, a inovação e a presença às paixões deflagradas. "Sua diretriz básica
do Presidente José Sarney foram bem acolhi- sempre foi a de, sob qualquer sacrifício, criar
das pelos parlamentares, que ouviram, com
uma sociedade verdadeiramente democráti·
atenção e cotp. o_maior interesse. o seu vigo- . ca,_ e nao um simples exercício simulado de
roso e incisíVO discurso.
elites".
De fato, toda a Nação reconhece que o
Pode-se afirmar, sem ~eceio de qualquer
ço_ntestação, que os respeitosos aplausos re- Presidente José Sarney fez, Iuci4amente,
cebidos pelo Presidente José Sarney, constiuma opção decisiva, em caráter irreversível,
pela democracia plena e contra a recessão,
tuíram insofismável consagração pessoal, evia opção máxima por um Govefno de liberdenciando a estima, a confiança e o profundo
dade integral.
respeito da sociedade brasileira pela personalidade do Chefe da Nação._
Mas, com a mesma sinceridade e coragem,
A este respeito, afigura-se-me justo enaltenão enumerou somente o vasto acervo das
cer os atributos fundamentais características
realizações do seu Governo, mas destacou,
do Presidente José Sarney, como estadista também, a sua frustração pelo que não conse·
e cidadão exemplar, ou seja, as inesgotáveis guiu fazer, registrando, com realismo, que
reservas de tolerância, paciência e bondade "não alcançou êxito nas tentativas heróicas
de um homem de bem, dotado de cultura,
para mudar a economia, não por falta de
talento e indiscutível competência, quê nunca vontade ou de coragem"~ .. "Paguei custos
fez mal, perseguiu ou prejudicou a ninguém, políticos de grande envergadura pela ausênsempre procurando fazer o bem; em síntese, cia de resultados no combate à inflação e
um estadista vocacionado para o serviço pú- tornei-me o mais agredido e combatido Presiblico, integralmente dedicado, com energia, dente do Brasil". ''Mas, -asseverou -volto
honestidade e patriotismo, ao desenvolvi- à minha Casa de cabeça erguida. Lamento
mento e bcm-estar do povo brasileiro, de tal
não ter podido fazer mais e melhor, tendo
forma que, no decorrer dos cinco anos de
governado num tempo de imensas limitações
seu Go.verno, logrou projetar-se no continen- e dificuldades".
te e_no cenário internacional como uma das
Sr. Presidente:
mais expressivas personalidades contempoApós a abertura da Sessão Legislativa, o
râneas.
Presidente José samey recebeu 4as mãos do
O discurso se constituiU em um depOinlen- Presidente da Braziliam-American Chamber
to históilcO -arraVés do qual o Chefe da Naçâo of t:Ommerce, Dr. José RÓbefto David de
se despediu do Congresso Nacional como
Azevedo, a "Medalha do Presidente", criada
uma Instituição por ele considerada "a alma
por um Comitê da Câmara; em- 1987, presie o coração do sistema democrático".
dido pelo Sr. Vicente Bonnard e do qual faRelembfandci- a manhã d.e 15 de março de ziam parte José Roberto Azevedo, Lino Otto
Bohn e Marcus de Albuquerque Mello. Era
1985, quando assumiu a Chefia- da. Nação e
do Governo, em consequência do impedi- desejo da Câmara de Comércio que a distin·
mento, em citcUStâncias dramáticas, de Tan- ção fosse conferida eril Nova Iorque, numa
credo Neves, o Presidente José Sarnel afir- homenagem especial que lhe seria prestada
mou ter enfrentado, nestes últimos cinco em reconheci111:ento pela atenção que sempre
diS:j)eli<>ou, durante muitos anos, aos eventos
anos, desafiOS-de insólitas proprçóes; conflitos sociiiis-emergentes-que--provocaram a de- da Câmara. A impossibilidade dâ sua realiza~
flagração de mais de dez mil greves; cinco çâo ·na sede da Câmara. trouxe seu Presidente
eleições livremente realizadas sem manipu- especialmente a esta Capíti:J.I.
lação_ ou _i_n_terfe:rência do Governo - 1985,
A s"olenidade a que compareci contou tam1986, 1987 e duas em 1989; os impactos de bém com a presença do ex-Ministro Ângelo
.gravíssimas crises conjunturais geradas pela Calmon de Sá, que já foi distingui~o pela
excessiva divida externa.
Câmara com o título de "Homem do Ano",
outorgado, anualmente, pela entidade a emA extraOrdinária seriedade e sirlceridade
das análises e da avaliação desses problemas, presários brasileiros e norte-americanos.
tais como formulada,s pelo Presidente José
A homenagem da' outorga da "Medalha
Sarney, impressionaram profundamente a to- do Presidente", a primeira a ser entregue,
dos os Parlamentares, personalidades, auto- foi prestada no curso de cerimórúa tão singela
ridades e jornalistas, que o l;10menagearam quanto significativa, realizada no Palácio do
com expressivos aplausos.
Planalto.
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Solicito seja incorporada a este pronuncia"to recognize and to reward qualities ofinspimento a carta enviada ao Presidente José Sar- ration and leader-ship at the presidentiaJ levei" of the two nations, the United States
ney pelo Sr. Vicente Bonnard, da Câmara
of Amerca and Brazil, consistent with furthede Comércio Brasil-Estados Unidos.
ring the basiC purposes of the Chãmber.
Sr. Presidente, se a vida é cheia de aspereln the words of the Chamber's Resolution,
zas, tem, contudo, momentos de conforto e
President Jose Sarnev becomes the first recinobreza como estes que me levam a ocupar
pient of the Presideilt's Medal "in view of
a atenção do Senado para registro e aplauso.
bis unique role in the modem politicai history
Concluo estas breves considerações, afirofBraiil".
mando.,..sem sombra de dúvida, que o insigne
Presidente José Sarney, apesar dos avassalaPRESIDENT'S MEDAL COMM!TfEE
dores problemas e desafios conjunturais, loChairman: Vicente J. Bonnard- Jose Rogrou realizar, com êxito integral, a sua missão
berto Davíd de Azevado- Lino Otto Bohn
de estadista de transição dt:mocrática, com
-Marcus A. Mel\o"
ampla liberdade, possibilitando a instauração
Havíamos tido a esperança de fazer da enno Brasil, durante os cinco anos de sua histótrega uma homenagem muito especial, em
rica e fecunda administração, de um autênreconhecimento a sua_ atenção a_os eventos
tico estado de direito, na plenitude de sua
da Câmara, reunindo toda a Comunidade
virtualidade, decorridos os 100 anos do adBrasileira· e_ de amigos do Brasil em Nova
vento da República.
. Iorque. Porém suas prioridades protocolares
São estas·as considerações que me cumpre
frustaram aquela idéia. Outras medalhas setrazer ao conhecimento da Casa, a fim de
rão cunhadas .e autorgadas a futuros Presiserem incorporadas aos Anais do Senado Fedentes, mas não querfamos deixar de lhe enderaL
tregar a medalha que afinal foi criada consigo
Ao eminente Presidente Senador Nelson
em mente.
Carneiro, o meu agradecimento; pela toe\eAngelo Calmon de Sá, que ja foi Homem
rância~ e, aos meus queridos Colegas do Sedo Ano, e é um grande e constante patrono
nado Federal, o meu agradecimento pelo
desta Cámara, estarã acompanhando Jose
apoio que deram às palavras que, nesta tarde,
Roberto David de Azevedo e realça pela sua
·anunciei. (Muito bem! Palma.<;)
presença a medida do nosso carinho e apreço.
Gostaria também, em meu nome e do CoDOCUMENTO A' QUE SE REFERE
mité de Organização, convidar-lhe para o
O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM
evento do "Homem do Ano" no dia 18 de
SEU DISCURSO:
maio aqui em Nova Iorque. Este ano serão
homenageados Sérgio Coimbra, filho do nosNova Iorque, 10 de fevereiro, 1990
so comum amigo Horácio, Presidente da Cia.
Ao Exm''Sr.
Cacique de Café Solúvel S.A. e Malcolm ForPresidente da República Federativa do Brasíl
bes da ''Rev"ista Forbes". A festa s·erá no
Dr. José Sarney
Waldorf=Astoria porque o salão do Plaza,
Palácio do Planalto
que o·senhor pre~tigiou com a sua presença
70150 Brasilia, DF·
várias vezes, não mais comporta as adesões.
Querido amigo Presidente José Sarncy:
Esperamos sinceramente que não hajam
O portador desta é meu amigo e seu admi- impedimentos protocolares a sua vinda junto
rador, o Dr. Jose Roberto David de Azevecom o Lourival Baptista, que hoje é portador
do, atual Presidente da Brazilian-American do meu abraço e de meus votos de paz e
Chamber of Commerce, que vem conduzindo saúde na nova etapa de sua vida, que se avizicom o talento e eficácia que marcam todas nha.
as suas atividades profissionais. Leva esta em
Os companheiros da Cámara que particimãos para tornar patente o quanto eu queria
pafam diretamente do Comitê da "Medalha
estar aí para participar pessoalmente da endo President_e" enviam seus melhores votoS.
.trega da Medalha do Presidente, que é acima
Do s_eu amigo certo, Vicent J. Bonnard.
de tudo uma expressão do carinho e apreço
que todos nós da Câmara temos para consigo.
Durairte o discurso do Sr. Lourival
Não queria também perder a oportunidade
Baptista, o Sr. Mendes Canale, 1" Secrede compartilhar este momCnto com o Senatário, deixa a cadeira da presidência, que
dor Lourival Baptista, seu leal companheiro
é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa,
e nosso dileto amigo. Razões imperiosas me
---3, Secretário.
impedem de fazê-lo, o que muito me entristece.
Durante o discurso do Sr. Lourival
Permita-me historiar um pouco·: em 1987
Baptista, o Sr. Pompeu de Sousa, JoSeum Comité da Câmara do qual fizeram parte
cretário, deixa a cadeira da presidência,
o próprio Jose Roberto Azevedo, Lino Otto
que é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro,
Bohn, Marcus de Albuquerque Mello e presiPresidente.
dido por mim, propós e supervisionou a criação e cunhagem da Medalha que ora lhes
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro) entregamos. A transcrição dos anais da CâA Mesa se sente desobrigada de dar esclarecimara expressa bem o espírito com que foi
mentos ao Plenário. em virtude da unanimidade que coroou a decisão da Presidência
criada e autorgada a Medalha.
"The President's Medal was created by the
ao conceder a palavra ao Senhor Presidente
Brazilian-American Chamber of Commerce da República, na manhã de 15 de março.
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Não pode deixar, porém, de lembrar que
a remessa da mensagem ao Congresso Nacional, e não a entrega da mensagem e a leitura
pelo Presidente, resulta de um equívoco criado no início da República. Até então, o Imperador comparecia e lia sua mensagem. Proclamada a República, procurou-se seguir o
exeinplo americano, e o exemplo americano,
naquele momento~ _SQfria um hiato. Como
recordou o ilustre Senador Jarbas Passarinho, os dois prinle-iioS Presidentes americanos, George Washington e John Adams,
compareceram "com a maior pompa, em um
carro do Estado puxado por seis cavalos, expondo oralmente as suas idéias, liam as informações sobre a marcha dos negócios polfticos", como informa Carlos Maximiliano.
Lembrou o·nobre representante do PSD
a impossibilidade ou a düvida sobre a dicção
de Jefferson, determinan.do que o ~rceiro
·Presidente e_nviasse a mensagem ao Congresso para ser lida.
·
Mas, já em 1913, Woodrow Wilson restabeleceu a tradição, que vigora até hoje num
país que é pátria do presidencialismo.
Também tive a oportunidade de, no ano
de 1959, assistir ao Presidente Alessandro,de
um país presidencialista, ler sua mensagem
perante o Congresso chileno.
A Constituição argentina, Constituição de
um país presidencialista, em seu art. 86, XI,
declara que, na sessão inaugural da legislatura, o Presidente comparece obrigatoriamente para ler sua mensagem.
No Peru, a tradição é a presença do Presi~
dente. A atual Constituição, em seu art. 211,
declara que:
"Obrigatoriamente, em forma pessoal
e por escrito, ao instalar-se a pi"imeira
legislatura ordinária, assim como ao concluir seu mandato, o Presidente deve
comparecer ao Congresso NacionaL"
Este equívoco, no colher o que ocorria nos
Estados Unidos, determinou que a Constituição de 1891 dispusesse que o Presidente
enviasse ao 11'-Secretário a mensagem. Entretanto,João Barbalho, então um exaltado presidencialista dos albores da República, não
.deixou de acentuar que. esse fato representava uma homenagem à Nação, pelo Presidente, perante os seus representantes.·
A Assembléia Constituinte de 1988
aprovou, quando do exame da Comissão de
Sistematização, e por minha iniciativa, apre-·
sença do Presidente da República no Congresso Nacional, quando da instalação da.<;
sessões legislativas. Entretanto, a emenda
presidencialista, orientada por essa mesma
tradição criada, equivocamente, pela República, excluiu esse_ texto e reproduziu a palavra "remeter." Ora, quem remete pode entregar. E por que não pode ler a mensagem?
A dúvida surgiu no meu espírito. O Presidente fora recebído .entre palri:las. úurante
os recentes trabalhos da Constituinte,-se vários representantes do povo ocuparam a tribuna do Congresso, por que o Presidente da
República, que é o mais alto dignitário desta
Nação, não poderia ocupá-la? Recordo que,
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no anO de 1962, o Presidente João Goulart
não compareceu para ler sua- mensagem; e
eu interrompi - e deve estar nos Anais - a
sessão inaugural para indagar por que S. Ex~.
assim havia procedido.
Acreditei, ainda uma vez, que a presença
do Presidente era uma homenagem ao Congresso Nacional e sempre o será o coihparecimento do -chefe de Estado perante a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunidos.

Ainda agora, leio nos jornais da Bahia que
há quase uma rebelião naquele Estado, po-rque o governador não compareceu à sessão
de instalação da Assembléia Legislativa. Vamos criar este bom hábito da convivência entre os Poderes· Executivo e Legislativo, que
a Constituição quer harmônicos e "indepen:
dentes entre si~ Mas se alguma infração tivesse praticado, os aplaUsos recebidos pelo Senhor Presidente da República, e principalrriente a solidariedade de' todos os Partidos,
manifestados, fosse pelas pa;lmas, fosse. pelo
silêiicio respeitoso, siginifiéam, que a Presidência do Congresso .Nacional não·abriU uma
exceção que possa ferir, fundamentalmente,
o texto constitucional sem a conivência de
todos os representantCs do povo_ brasileiro!
O SR. PRESIDENTE(Nélson Carneiro)Sobre a Mesa, comunicação que v-ai ~er: lida
pelo Sr.Jr Seqetário.

É lida a seguinte:
l!rasília·, 16 de fevereiro de 1990
Senhor Presidente:
Indico a Vossa Excelência, na. forma regi-·
mental, o Excelentíssimo Senhor Deputado
Darcy Deitos, como 'membro -suplente, em
substituição ao Senhor Deputado Antonio
Carlos Mendes Thame, para in-tegrar a Comissão Mista destinada a analisar a Medida
Provisória n~ 130.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestação de elevada estima e apreço. - Deputado Euclides ScalcO, Líder do
PSDB.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)Será feita a substituição solicitada.

COMAPRECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Nabor Júnior __:.'Carlos·De'Carli- Carlos
Patrocínio- Chagas Rodrigues- Hugo Ná-.
poleão - Humberto Lucena - Raim~ndo
Lira - João Calmon - Mauro Borges Maurício Corrêa - Dirceu Carneiro - )osé
Paulo Bisol.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
O SR. PRESfDENTE-(Nelson Carneiro)
-Item 1:
Discussão. em turno úniCo, do Projeto
de Resolução n~ 59, de 1989, de autoria
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do. Sen.ador Juta11y magalhães, que. dá· cimentO deste fato, mande, imediátamente,
nova redação ao art. 375 do Regimento soltar ess'es pobres parceleiros e que respondam em liberdade o__inquérito que a Polícia
Int"emo~ _te!].dO ·
Federal está fazendo, pois já eStão há mais
PARECERES FAVORÁVEIS, sob, de um ~~s enc_ªrcerados1 e que o rigor inusitado com a Polícia Federal estáju-lgandoesses
nl'"l 346 e 347, de 1989, das ComisSões:
-_de Constituição, Justiça e Cidada- pobres colonos seja amenizafo e mande, atrania; e
vés do Ministro da Justiça e do Sr. Superintendente da Polícia Federal, fazer uma averi- Diretora.
guação de como eles foram tratados, as cau_Em_ discussão o projeto, em turno único. sas do comportamento de tentarem a depre~
(Pausa)
Não havendo que peça a palavra, encerro dação do prédio, a fim de que os verdadeiros
responsáveis sejam punidos e mande arquivar
a discussão.
__ _
Em obediência ao disposto nO art~ -168 do imediatamente esse inquérito hediondo que
parece mais uma ação dos policiais (com a
Regimento Interno, que estabelece que não
ingerência e por solicitação de S. Ex~. o Sr.
haverá votação de proposições. nas sessões
Governador) para demonstrar serviços, do
da segunda~ sexta-feiras, a matéria constará
que, realmente, uma ação para punir crimi~Ordem do Dia da sessão de amanhã, quannosos, porque 'às crimes capitulados, ~imples
do ~ votação poderá ser processa_da.
. mente inexistem.
Sr. Presidente, concluo minha ligeira interO SR- PRESIDENTE(Neison Carneiro)
venção lendo um ~omunicado que· vem de
Está esgotada á matéria constante da Ordem
várias entidades, como um comunicado PrédoDia.
·
vio a um discurso_ mais minucioso que fareí
Há oradores inscritOs.
descrevendo todaS as fases do fato que culmiConcedo a palavra ao nobre senador Má- naram cqm· o encarceramento, depois deles
rio Maia.
sofrerem, inçlusive, agressões pessoais.
Eis o texto, Sr. Presidente:
- O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pronunciao segujnte discurso.)- Sr. Presidente, meus. nobres Pa"res, ocupo esta tribuna
"REIVINDICARAM DIREITOS E
com a prerrogativa da Liderança, para fazer
DEVERES"
bfeve c'omuilicação que julgo da mais alta
impOrtância, país sC trata de acontecimentos
Encontram -se presos no presídio loimisiüt.dóS no meu Estado, envolvendo o Gocal; os (seis) trabalhadores rurais de se~
verno do Estado e a Polícia Federal.
na Madureira e mais outros 6 (seis), esNo dia 17 do nlês pâssado, um grupo de
tão com prisão·preventi.va pedida pelo
colonos, já há meses cansados de esperar a
delegado de Polícia Federal Adolfo Raliberaç"ão"de verba de um empréstimo do Proquel.
cera, acampou n"as dependêncit!:S do Incra e
Os trabalhadores. presos e acusados
disso resultaram depredações naquele órgão,
de _cometer crimes, são parte de Armacom início de incêndio de alguns pneus que
ção Política para satisfazer interesses
estavam no quintal da repartição. Daí, Sr.
contrários aos dos_ trabalhadores, como
Presidente, o Governo do Estado adon-ou.
também resultado do descaso ·as suas reialém da Polícia do Estado, a Polícia Federal,
vindicações; da incompetência da irresque prendeu cento e poucas pessoas, e depois
ponsabilidade de autoridades constituíde um sum.ário inquérito, encarcerou na pridas e administradores, e, mais precisasão de Rio Branco 6 líderes de uma comissão
mente a Superintendência do Incra no
de 13 que mantinha entendimentos com os
Acre, Dr- Otília Batista Melo Sampaio.
administradores do Procera, que é um pro. Enquanto se noticia na i1p prensa local,
grama especial de crédito ao pequeno agricaso como o dos esquadrões da morte
~ltor dos p~ojetos de assentamento dirigido.
das polícias. locais, que se digladiam e
Sr. Pr:e~idente, em outra oportunidade fase matam; caso como a falência do Bana~
rei um relatO mais minucioso dess_es aconteci·
cre; onde os responsáveis iinpunimente
nientos, porque ·desenvolvem um alto grau
perambulam por aí; e o que recebem
de injustiça, uma vez que esses pàbres colosão promoções do Governo do Estado
nos estão em cárceres comuns junto com lado Acre. Enquanto isso, trabalhadores
. drões, homícidas, na mais repugnante situa~
que produzem alimentos, são man~idos
ção que não é compatível com a vida que
na prisão, simpleSinente por reivindicaesses simples lavradores levaram em suas glerem seus direitos, que nessas paragens,
bas com as reivindicações que faziam no mosão para o Governo e seus assedas como
mento em que foram presos e encaicerados.
a UDR um "grande crime''.
Visitamos, junto com uma comissão de
"Quem são os presos? E quais suas
pessoas representantes da sociedade organireivindicações?"
zada, os presos e vimos que eles _estão em
Sr. Presidente, esses presos estão sendo
cárceres nas condições mais subumanas que
se possam imaginar. Daí, venho fazer um tratados pela polícia ou nominados para a
apelo diretamente ao Excelentíssimo Senhor imprensa como bandidos assaltantes, como
Pre;sidente da República que acaba de ser formadores de bandos e, no entanto, fomos
exaltado nesta Casa - exaltação com a qual â prisão e levantamos, pessoalmente, a identambém me solidarizo- que, ao tomar conhe- tidade de cada um que está aqui resumida.
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Os presos como podemos ver abaixo,

são trabalhadores/colonos que produzem alimentos, essenciais para todos,
com propriedade no Projeto de Assentamento dirigido, Boa Esperança- Sena
Madureira-AC.
José Lopes de Souza- 32 anos, casa-

do, 5 filhos e a esposa no nono mês de
gestação, possui lote de terra com 76 ha.
Existem em época de colheita 1O h a de
milho, 2 ha de arroz, 1 ha de mandioca;
20 ha de pasto, 2 cavalos, 150 cabeças
de porco, 100 cabeças de galinha- por

falta de ramal perdeu na safra passada
20 ha de milho.

Valdir Osmar da Rosa- 29 anos, casado, 3 filhos, possui lote com 100 ha.
Existem em época de colheita 3 h_a _Oe
milho, 3 ha de mandioca; tem 4 ha de
pasto, 30 cabeças de galinhas por falta
de ramal perdeu _na safra passada 200
sacas_de milho.
Jos_é Caetano Xavier- 20 q:nos, solteiro, possui lote com 82 ha.~ Existem
em época de colheita 4 ha dd arroz, 1
ha de milho, tem 2 ha de pasto, 3 cabeças
de gado, 4 cabeças de porco e 25 galinhas.
Adão Costa Silva_- 35 anos, casado,
possui lote com 100 ha: Exi~te _1 ha d_e
arroz em época de colheita. É assessor
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Sena Madureira, professor fói'mado
pela faculdade Salesiana de FCL_- Lorena-sP.
Noé Lima Abreu - 36 anos, casado,
3 filhos, possui lote de terra com 73 ha.
Existem em época de colheita, 4 ha de
arroz, 20 ha de pasto, 1 ha de mandioca,
2 animais de carga, 10 cabeças de porco,
150 cabeças de galinha.
Dimas Moreira da Conceição - 44
anos, casado, 7 filhos, possui lote de_terras com 66 ha. Existem em época de
colheita 3 ha de arroz, 1 ha de milho,
0,5 ha de mandioca, tem ainda O,S ha
de cana-de-açúcar, 20 ha de pasto, 8 cabeças de gado, 14 cabeças de porcos,
2 cavalos, 82 cabeças de galinha- sofreu
acidente de queimadura na queimada do
roçado, queimando 75% do corpo com
queimaduras de 19, 2P e 39 graus, interrompendo suas atívidades por 2 anos.
(87188).
Portanto, Sr. Presidente, estou lendo a biografia sucinta desses agricultores porque eles
estão sendo tratados pelo Governador doEstado e pela Polícia Federal como bandidos,
desordeiros, bademeiros e desocupados.
' Ess_es homens não o são, porque levantamos pessoalmente suas identidades, que estão expressas nesta breve comunicação.
Além da aberturá de ramais, instalação de
posto de saúde, reforma agrária, a principal
reivindicação dos trabalhadores/colonos do
PAD-Boa Esperança, acampados durante 62
dias nas dependências do Incra, é a liberação
de recursos do financiamento do Procera
(Crédito Especial de Reforma Agrária), o

qual o Governo· ~o Estado e a_ Superintendência d_Q Iilcra já utilízãram para seus interesses eleitoreiros e particulares, quando em
1988 fizeram entregas destes recursos em clima de festa_i)ara·conseguir vencer as eleições
daquele ano, aliás, fato aqui por mim denuri_ciado, e, como foi noticiado na iiliprerlsa local, as entregas feitas nos Projetos de Assentamento Vista Alegre e Espinhara, erp. Rio
Branco_. no mesmo clima de 198-8 com propósitos eleitoreiros: POrém, quando reivindicado pelos trabalhadores cientes de seus direi:
tos, este mesmo crédito fora negado nos pra_zos que interessam aos colonos.
·
Que, _ao insistirem nas suas reivindicações,
receberam das· autoridades "os trataTn-entos
autoritáríOs, abusivas e brutais da Polícia Fe~deral, que mantém os seis presos em cOndições human~_s inadimissíveis.
Esta comunicação vem assinada. pelos repres_entantes do Conselho Nacional dos Seringueiros, pelo Centro de Defesa dos Direi_tosRumanos e Educação_Popular, pela Comissão Pastoral da Terra, pelo Centro dos
Trabalhadoref> d_a Amazóp.ja, pelo Partido
dos Trabalhadores, pelo Partido Democrático Trabalhista, pela Federação da Associação dos Moradores do Acre; pela Central
Única dos Trabalhadores, pela Comissão
Dio_cesana dos Direitos Hu!Jlanos, pelo s_indicato dos Trabalhadores Rurais de Sena M~
dureira, pelo Sindicato dos Trabalhadores
Rurais do Xapuri, pelo Partido Comunista
do Brasil, pelo Sindicato dos Bancários e pelo
Sindicato dos Urbanitários.
_Portanto, Sr. Presidente, é um documento
que expressa a opinião da sociedade Organizada, que protesta veementemente e apela
para que sua Excelência, o Senhor Presidente
da República, mande imediatamente libertar
esses colonos e determinando o arquivamento_desta farsa que o Governador, juntamente
com a Polícia F~deral, está fazendo, manten.do encarcerados _esses trabalhadores rurais entre os presos comuns, na mais abjeta
situação que se pode imaginar.
·
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESID"ENTE (Nelson Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador Afonso
Sancho.
O Slt~-ÀFONSO SANCHO (CE. Pronuncía
o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, na oportunidade do reinício dos
trabalho_s desta Ca.sa, temos presente, merecendo registro, a primeira entrevista coletiva
concedida pelo Presidente eleito Fernando
Collor de Mello, ao retornar de sua vi-agem
por nove países, no.tempo recorde de 19 dias.
Verificamos, pelo desempenho do futuro
governante do Brasil, em sua prestação de
contas à imprensa e â opinião pública, como
ele se demonstra cada vez mais preparado
para o árduo encargo de proceder à renovação do nosso País, conforme suas promessas
de campanha.
Todos nós fomos testemunhas do desembaraço com o qual enfrentou a pressão própria de tais acortteciinentos, mantendo-se fir-
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me em suas diretrizes de anunciar, ao tempo
ditado por sua avaliação, os detalhe!> do .s.eu
plano de medidas econômica_s.
TiVemõs, por outro lado, a confirmação
de suas principais diretrizes de governo já
anunciadas em campanha, demonstrando a
coerênCia e a disposição de dar ao povo exatamente o prometido, quando se apresentou
para disputar a Presidência da República.
Melhor, ainda, é constatar _manter-se o
Presidente eleito atento firme, crescendo
em sua credibilidade! pela força de sua personalidade e pela propriedade do se1,1 discurso
capaz de alcançar a todos.
Faz-nos bem, como cidadãos e como atores
pr-cicesso_ de_ condução política dO País,
ouvir o Presidente eleito declarar não ter ido
ao exterior para pedir qualquer coisa ou cortejar qualquer dos dignatários e personalidades dos P_9-íses visitados ~m sua re_cente viagem.
Conforta-nos saber ter o nosso futuro go~
vernante a consciência da necessidade de
apresentar o nosso País, e o propósito de
sua renovação às comunidades internacionais, sem, contudo colocar-se na posição de
pedinte.
Exatamente por essa postura de cortesia
e independência traduzida nos encontros internacionais mantidos pelo Presidente eleito
Collor de Mello, o balanço de sua viagem
ao exterior ganh~ maior_ expressão e Significado.
Atuando como interlocutor do governo
que vai se instalar no próximo dia 15 de mar~
Çõ, ó Presidente eleito apresentou às principais autoridades políticas e económicas do
mundo desenvolvído, os propósitos de integração do Brasil na modernidade e na confiabilidade do intercâmbio, onde e quando este
se iil.stale com quaisquer agentes económicos
ou políticos,
Cuidou, acertadamente, de afastar dúvidas
quanto ao futuro governo bra_sileiro, demonstrado firme disposição de superar o ifrealismo
económico, a xenofobia, a incompetência, assim como de realizar esfórço de condliação
nacional, em torno de um projeto de renovação, destinado a colocar o Brasil como parceiro confiável nas relações internacionais.

e:

-ao-

O Sr. Cid SabóíadiCarvalho- Permite _
V. Ex• um aparte?
O SR. AFONSO SANCHO - Ouço. com
muito prazer, o aparte de V. Exz, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O Sr. Cid Sab6ia de Carvalho - Senador
Afonso Sancho, nós estamos ouvindo _o seu
pronunciarii.ento que se reporta a esses instantes que antecedem a instalação do novo
Governo, tendo à frente o· Presidente eleito
Collor de Mello. V. Ex' fala em detalhes da
maior importância, e há de se ressaltar, antes
de mais nada, que vamos assistir a instalação
de um governo verdadeiramente legítimo.
Essa legitimidade, que vinha faltando até o
presente Governo, cujo mandato se esgota
nos próximos dias, autoriza ao Governo medidas mais fortes, medidas mais definitivàs,
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porque tem o eleito respaldo popular inquestionável; ao mesmo tempo, autoriza, também, as oposições que terão, para o seu funcion-amento, um alvo mais correto, um alvo
democraticamente constituído. Nos últimos
dias- e desde que se elegeu- Sua Excelência,
o futuro Presidente da Repúbli"ca, vem fazendo algumas declarações, todas elas de grande
efeito e de grande oportunidade. Sabe V.
Ex' que nós vamos, aquí, nos dividir: uns
serão situação, outros serão oposição, Estou
entre os que pretendem formar na oposição,

mas aquela oposição responsável, correta,
patriótica, cívica mesmo, incapaz de negar
ao Governo as medidas que tenham consistência popular e tenham consonância com as
necessidades do povo. Há declarações realmente formidáveis do Presidente eleito,
quando Sua Excelência identifiC-a, jjor exemplo, as causa~ inflacionárias - isso é mUito
importante -;a aptidão de "bater forte", como se constuma dizer - e Sua Excelência a
tem -, a coragem de se posicionar, nunca ficando em papel indeciso, tudo isso é muito
bom, do que vem declarando o futuro Presidente da República. No entanto, é necessário, Senador Afonso Sancho, que o futuro
Presidente faça íus às palavras que vem proferindo V. EX", e a esperança é muito grande
em todos os brasileiros: que realmente Sua
Excelência possa realizar o que vem prometendo. E que em pleno clima democrático,
do mais alto respeito à ConstituiçãO, pOSsamos aqui levar a debate as idéias que porventura partam do Palácio do Planalto para o
exame senatorial ou para o exame do Congresso Nacional. Tudo isso -é muito importante. Louvo o pronunciamento de V. Ex•,
que é um balanço desses instantes que antecedem o Governo, fazendo V. Ex~ o destaque
das. atividades do jovem e futuro Presidente
da República, a quem a Nação - tanto os
que votaram em Sua Excelência, quanto os
que não votaram- deseja evidentemente uma
sorte espetacular, uma sorte muito grande,
para que saiamos da crise no momento em
que se reinstala a legitimidade presidencial
neste País. Era este o aparte que queria trazer
a V. Ex•

sa nacional, permitindo o acompanhamento
e a aferição dos resultados obtidos.
-Certamente existem aqueles, frustados pela derrota eleitoral ou comprometidos com
uma oposição raivosa, que insistem em negar
a real importância dessa viagem presidencial,
assim cOmo tencim trinsferir, pã.ra a opinião
pública, a cobrança de compromissos formais
e acahados, não recolhidos dos iõ.terlocutores
internacionais,
Torna-se, porém, relevante destacar a facilidade com a qual o Presidente Fernando Collor de ,Me !lo pôde vencer essa oposição raivosa·, já conquistando índices inusitados áe
credibilidade apurado em recente pesquiSa
de opinião, numa evidência de repousar nele
as esperanças_de renovação do Brasil.
Tem, indU:6itiivehnente, o nosso· futuro
Presidente da República, a capacidade de se
desvencilhar de Obstáculos e- desafios, propícia à sua missãO de recompor a imagem do
País e, também, as condições de vida do brasileiro.
Queiram OU não os maus brasileiros, os
políticos comprometidos apenas com seus
projetas Pessoais, os empresários saudosos
do regime cartorial, os agentes da especulação improdutiva, os burocratas ineficientes
e. erifim; todaa gama de beneficiários do
desgoverno imperante no País, a viagem do
Presidente Collor de Mello gerou acumulação de expectativas as mais-faVOráveis.
Já na Sua diegãâã-;-o-Presidente Collor de
Mello demonstrou ter plena consciência de
que a economia interna resvala para o caos
inflacionário, impulsiõriada pela omissão ciiminosa do atual governo mas, ao mesmo tempo, demonstrou e infundiu confiança na vitória da luta a ser travada contra a inflação.
Estamos convictos de que unida a energia
demonstrada pelo Presidente eleito Collor
com a experiência; a tradição e a credibilidade política do Vice-Presidente, Senador
Itamar Franco, o futuro governo tem todas
as condições para conduzir o Brasil em processo de renovação continuada.
·: Oportuno, aliás, destacar o valor do equilíbrio político característico dos integrantes
desta Casa que, nas disputas presidenciais,
exibiu esse valor com a convocação de três
ilustres membros, os Senadores Itamar Franco, Affonso Camargo e Paulo BiSai.
Devemos, pois, todos nós brasileiros e· os
Congressistas em especial, dar o nosso apoio
ao novo governo anunciado com os padrões
da autoridade, da austeridade e da modernidade, para que tenhamos, no futuro, se for
o caso, legitimidade para reclamar eventuais
desvios ou inoperância. (Muito bem! Pal-

O SR. AFONSO SANCHO- Ao agradecer
o aparte ao meu ilustré colega, devo dizer
que ele agradeçe e engrandece cada vez m'ais
o meu pronunciamento, por(rue parte de um
homem correto e sério, de um Senador que,
conforme acaba de dizer, vai formar oposição, mas uma oposição correta, uma opOsição
decente, uma oposição acima de tudo competente. Senador Cid Sabóia de Carvalho, agradeço a V. Ex' seu aparte e fico muito satisfeito
ma~.)
em ouvi-lo, assim como todo o Plenário.
Sem bravatas geradas no populismo ou na
Durante a discurso do Sr. Afonso Sanideologia, o Presidente Collor de Mello concho, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente,
seguiu, certamente, um diálogo inicial, de
deixa a cadeira da presidência, que é ocugrande dimensão, com todas as pessoas. impada pelo Sr. Pompeu de Sousa, Jv Secreportantes para os círculos decisórios dos paítário.
ses desenvolvidos.
Não haveríamos aqui, de relacionar todos
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
os estágios e episódios dessa viagem, por- - Concedo a palavra ao nobre Senador
quanto amplamente divulgados pela impren- · Humberto Lucena.

Fevereiro_de 1990

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB PB. PronunCia o seguinte disCursO.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, durante o recesso
parlamentar, que se encerrou no último dia
15 Com a instalação da Sessão Legislativa de
1990, houve acontecimentos da maior ímportância no cenário polítíco iltternacional. Alguns deles já foram objeto de um candente
pronunciamento, nesta Casa, do Senador Jarbas Passarinho; com o qual me solidarizo em
gênero, número e grau, na medida em que
S. Ex•, com as suas reconhecidas qualidades
de inteligência, talento e cultura, silenciou
o Plenário do Senado para exaltar e .aplaudir
os riOVos vi::õtos que sopiãiam no Leste Europeu, a partir da inovadora política lançada
na União Soviética pelo maior estadista do
Mundo atual, que é, sem dúvida, Mikhail
Gorbachev. Refiro-me à Glasnosi (transparência) e ã Perestroika (reestruturação), ousadas reformas do poder j:Jolítlco na União
Soviética, que, agora mesmo;-chega ao seu
auge, sob as palmas de todo mundo democrático, quando, num feito surpreendente, aquele grande estadista da União Soviética conse·
guiu mais uma vitória, com a adoção do pluripartidarismo naquele país. E, desse novo surto reVolucionário -na União Soviética aconteceu a delnocratização do Leste Europeu, com
triunfais resultados em favor da liberdade e
da abertura económica na Polônia, na Tchecoslováquia, Hungri~ e Ro~ênia.

Todos esses fatos mereceram a menção
honrosa do eminente Senador Jarbas Passarinho, que encaminhou à Mesa um requerimento, pedindo os aplausos do Senado, não
só para a adoção do pluripartidarismo na
União_Soviética, o que equivale dizer a extinção do monopólio do Partido Comunista naquele país, como, também, para a democratização de todos os países do Leste Europeu,
a que me referi.
Também, por igual, o Senador Jarbas Passarinho demorou-se, na tribuna, no elogio
oportuno à libertação do grande líder negro
Nelson Mandela, que comoveu a Humanidade e que não pode ser recebida, Sr. Presidente e Srs. Senadores, como um ato de _generosidade de um governo que lá está, na Africa
do Sul, ainda, apesar disso, a manter uma
política de discriminação racial odiosa e perversa. Mas, sem dúvida, há de merecer, com
as devidas ressalvas, o apoio deste Plenário,
o voto de aplauso pela libertação de Nelson
Mandela.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, se ao Senado cabe aplaudir, pelo seu Regimento Interno, ao Senado cabe, também cenSu_rar. E.
aí, venho a esta tribuna, na tarde de hoje,
para chamar a atenção do Senado e do País
para um fato lamentável que ocorreu no cenário político internacional e que tem que passar pelo crivo do nosso julgamento. Refirome â invasão do Panamá por contingentes
-das forças armadas norte-americanas.
Naquela oportunidade, emiti a seguinte
nota, em nome da Comissão de Relações Ex-
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teriores e Defesa Nacional do_ Senado, tão
logo tomei conhecimento daquela lamentável
e revoltante ocorrência:

Senado insira, em ata, um voto de censura a esse ato do governo norte-americano, que constitui uma afronta aos compromissos com a paz mundial, constantes
da Carta das Nações Unidas.
Brasília, 19 de fevereiro de 1990. Senad.Pr Humberto Lucena".

"Como Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional

do Senado Feredal, cumpro o indeclinável dever de condenar, veementemente, a invasão do Panamá por tropas americanas, num frontal desrespeito à Carta
das Nações Unidas e à Carta da Organização dos EstadOs Americanos que se
baseiam, nos princípios da Não-Intervenção e da Autodeterminação dos povos, como única forma de se respeitar
a soberania das nações e a paz mundiaL
Aliás, esses dois princípios têm norteado sempre a política exterior do Brasil, com pleno apoio-do Congresso Nacional.
Confio e espero que o Conselho de
Segurança da ONU, reunido, extraordinariamente, por inicíãtiva da Nicaragua,
tome providências urgentes e eficazes,
no sentido da imediata retirada das tropas americanas do territóríõ- panamenho.
Brasília, 21 de dezembro de 1989. Senador Humberto Lucena."

O Sr. Chagas Rodrigues- Pernlite V. Ex~
um aparte?
O SR. HUMBERTO LUC EN A.- Com prazer.
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador
Humberto Lucena, V. Ex~, com a autoridade
de Presidente da Comissão de ReiaçOes Exteriofes e Defe"sa Nacional, de um
homem que pre.<;idiu dignamente esta Casa,
toma úiliã-iniciativa que não pode deixar de
receber a nossa solidariedade e o nosso apoio.
A invasão do Panamá foi um ato dos mais
lamentáveis, sem nenhum fundamento, e V. Ex•
citou as duas Cartas: a do ONU e a da OEA;
democratas do mundo inteiro levantaram-se
condenando esse ato de força, de violência.
O Parlamento Latino-Americano, o Parlamento Europeu, todos os democratas, todas
as nações_, através dos seus autênticos representantes, condenaram essa invasãO, de modo que V. Ex• tem nossa solidariedade e nosso
apoio e me Congratulo com V. Ex', que, com
este gesto, dignifica. e eleva o nome do nosso
Senado e do nosso País. Poderíamos também
invocar a: noSSa Cori_stituiçãO Federal; o voto
de censu-ra de V. Ex'--não apenas está em
consonan:Cia com nossa tradicional política
externa mas_é tambt!m um imperativo da nossa Constituição vigente. O art. 4" da Constituição diz o seguinte:
"A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípiás.

Lamentavelmente, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, essa nota não obteve qualquer
repercussão na imprensa escrita, f3lada e televisada no País, mas seguiu a mesma tinha
de orientação do Governo brasileiro, que,
através do Ministério das Relações Exteriores, divulgou uma nOta de proteSto contra
a invasão do Panamá.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, nesta mesma linha de raciocfnio, venho, hoje, dirigirme aos meu~· nobres Pares, e encaminhar à
Mesa o seguinte requerimento:
"Sr. Presidente,
Requeiro a V. Ex•, nos termos do art.
223- do Regimento Interno, a inserção
em ata de um voto de censura à invasão
do Panamá, por contingentes das forças
armadas norte-americanas.
Justificação
Mesmo na época do autoritarismo, ao
longo de vinte anos, istO é, de I%4 a
1984, a política externa do Governo brasileiro não sofreu solução de continuidade, pelo menos quanto ao respeito absoluto aos dois princfpios basilares da
paz internacional, a não-intervenção e
a autodeterminação dos povos.
Numa linha de coerência, cabe ao Senado, na sua competência constitucional
de acompanhar a política externa, posicionar-se sobre os recentes e lamentáveis
acontecimentos que culminaram com a
invasão do Panamá por tropas norte-americanas.
Anteriormente, os Estados Unidos da
P,unérica do Norte já haviam· invadido
o território de Granada, sob o protesto
geral, inclusive do Brasil.
Proponho, assim, de acordo com o disposto no art. 223'do Regimento, que o

I - independência nacional;
111 - autodeterminação dos povos;
IV- não-intervenção;
V- igualdade entre os Estados;
Vll- solução pacífica dos conflitos;
VIII- repúdio ao terrorismo e ao racismo."

~

Assim-, de acordo com a nossa Constituição
Federal, esse_ ato está condenado, porque é
incompatível com a letra e o espfrito da nossa
ki m~üõr. Portan_to, receba V. Ex' a nossa
solidariedade e o nosso apoio. Se V. Ex' permite, utiliZO-me do seu discurso para dirigir
um apelo, além do voto de censura com fundamento no art. 223 do Regimento, conforme
V. Ex~ Cítou. Permito-me ir um pouco além.
Não quero somente censurar o governo norM
te-americano, que errou ao invadir uma nação_soberaQa_e está cometendo outro erro,
porque-mantém tá suas tropas. Absurda foi
a invasão; e absurda, igualmente, é a permanência dessa_s tropas no Panamá. Não se justificam à luz de nenhum princípio. Nesta oportunidade, dirigo um apelo ao governo norteamericano, para que providencie a ímediata
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retirada de suas tropas de uma nação estrangeira, e pouco importa que se trate da nobre
República do Panamá ou de outra. Nos não
admitimos qUe exércitos estrangeiros venham
invadir o nosso território para redemocratizar
·nosso País. O problema de redemocratizaçãO
- e temos tido ditaduras - é um problema
nosso, interno. Do mesmo modo, aqueles governantes que porventura cometeram crimes
devem ser punidos na forma da lei interna.
A República do Panamá, ou outro país qualquer do Continente Americano, não é um
Estado a mais dos Estados Unidos da América. Precisa, portanto, ser respeitada como
nação soberana. Todos devemos defender a
paz entre as Nações, principalmente nesta
época de distensão da política internacional,
de redução de armamentos, de retiradas de
foguetes de médio e longo alcances e, agora,
já há uma no~a proposta para que os Estados
Unidos e a União Soviética retirem todas suas
tropas de nações soberanas da Europa e de
outros continentes. V .Ex~ portanto, tomou
uma iniciativa corajo.sa, democrática, que está um consonancia com a nossa Constituição,
com o espírito de nosso povo e de acordo
com as manifestações de todos os democratas
do Mundo inteiro.
O SR. HUMBERTO LUCENA. - Agradeço, sensibilizado, a V. Ex• por suas palavras, que partem de um homem público de
uma grande dimensão moral e pOlítica e que,
tenho a certeza, também refletem__o pensamento do Partido que V. Ex• com tanto brilho
representa nesta Casa, o Partido da Social
Democracia Brasileira.
v_ Ex', com a sua lúcida intervenção, ilustrou o meu pronunciamento, ao lembrar o
dispositivo constitucional que consolida ainda mais esse_ voto d~ censura que, no momento, estou propondo ao Plenário d_o Senado
Federal.
O Sr. Mauro Borges - Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA. - Com
muita honra, nobre Senador Mauro Borges.
O Sr. Mauro Borges~ Congratulo-me com
V. Ex~ pela oportunidade do seu pronunciamento e pelas medidas sugeridas. Ultimamente o que tem acontecido é exatamente
o contrário daquilo que prega a OEA, que
não vale mais nada diante do que vem acontecendo, seja em Granada, seja agora no Panamá. Vamos lembrar a guerra das Falklands,
a guerra da Argentina com a Inglaterra, em
que os americanos tomaram posição aberta
a favor dos ingleses contra uma nação-membro da OEA. Essa guerra causou graves prejufzos, sobretudo com o afundamento do
"Cruzador Belgrano", com a morte de quase
nu1 marinheiros nas águas geladas do AtlânM
tico Sul. Então, realmente a OEA é uma
farsa, melhor acabar com ela e não se permitir
falar mais em Doutririii--óe-Monroe, porque
isso não existe" na verdade; é uma embromação, é uma tapeação para os povos pobre~
do nosso Hemisfério. Portanto, congr"atulome com V. Ex~ e com os eminentes colegas
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que o apartearam. V. Ex• cumpriu seu dever
e somos solidários com V. Ex~

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sou grato a V. EX", por suas palavras, nobre Senador
Mauro Borges, cuja alta qualificação, traz,
ao meu pronunciamento e à minha inici3tiv-a,
um apoio importantíssimo, sobretudo quan~
do sei que·eias traduzem também o apoio
da Bancada do Partido Democrata Cristão,
que tem uma atuação independente, nesta
Casa, em relação aos problemas brasileiros.
Sr. Presidente, Srs. Senadores deixo, portanto, esta proposição à reflexão de V. Ex~",
na certeza de que estou em paz com minha
consciéncia, prOCurando cumprir o meu dever de Senàdor e de Presidente da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional
do Senador Federal. (Muito bem! Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Humberto
Lucena, o Sr. Antonio Luiz Maya, Suplente de secretário, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Pom·
peu de Sousa, ]v Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Mesa recebe o requerimento de V. Exa,

que será encaminhado, para que - não havendo número, hoje, notoriamente- o assunto seja objeto de deliberação na nossa
próxima sessão, de amanhã; quando haverá,
evidentemente, maior repercussão. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVA·
LHO PRONUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
---:Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PDCTO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores parece-me que
não poderia haver melhor dia para tratarmos
desse assunto, através dessa carta de repúdio
-- que será lida em plenário.
Hoje, muito se falou em democracia e liberdade, enaltecendo o maravilhoso e memorável discurso de Sua Excelência O Presidente
da República na abertura dos nossos trabalhos legislativos, dando-lhe mesmo o nome
de timoneiro do processo de transição democrática do nosso País. Também se condenou
aqui, veementemente, a invasão arbitrária
perpetrada pelos Estados Unidos contra o
Panamá, violando e cerceando a liberdade
dos povos.·
Nós gostaríamos de deixar registrada nos
Anais do Senado Federal a Carta de Repúdio
de_ Araguaína, devido uma série de intervenções arbitrárias que o Governador_ do Estado
do Tocantins vem fazendo em nosso E!>tado,
quando num Só dia fez intervenção em quatro
prefeituras -do nosso Estado.
Passo, portanto, ·a ler a referida carta.

CARTA DE REPÚDIO
DE ARAGUAÍNA- TO
·Órgãos, entidades classistas e os homens públicos de Araguaína, Estado do
Tocantins, de forma apolítica e apartidária, vêm repudiar, publicamente, a antidemocrática e despótica Intervenção
Estadual, efetivada neste Município,
Sei_U qualquer respaldo ~egal.
A malsinada intervenção resultou de
um processo kaikiano, tramado às escuras, sem nenhum conhecimento e participação 'do Poder Legislativo Municipal e
da comunidade araguainense. Vislumbre~se no condenável ato intuito meramente Vingativo, demagógico e efitorci~
ro, por nunca haver contado o Sr. Governador, José Wilson_ Síqueira Campos,
com o apoio da sociedade local que, diu~
turnamente, contesta o seu governo como corrupto, despótico, nepótico e demagógíco.
Esquece-se o Sr. Governador que foi
o Colégio Eleitoral de__Araguaína, o
maior do Estado, que deu 25% (vinte
e cinco por cento) dos votos que o ajuda~
ram a se reeleger" para seu último mandato de Deputado _federal e que, numa
média de 7 (sete) votos contra 1 (um)
para seu adversário, contribuiu para torná-lo o primeiro mandatário tocantinense.
Agora, envaidecido e endeusado mesmo, olvida aqueles que o ajudaram e
com ele caminharam lado a lado em prol
da cdaÇ3:o desse novo Estado. Apregoa
amiúdo, ser o único criador do Estado
do TóCaiitiriS.
Se o_criou sozinho, não está lhe dando_
o destino merecido, pois o que se vê é
desgoverno, é empreguismo, é favoritismo, é perseguição, é dilapidação, é desmando que beira âs raias do absurdo.
A inoportuna criação de Palmas é
exemplo disso. A megalomania do Sr.
Governador em assentar uma nova capital em lugar ermo e. de difícil e oneroso
acesso no c_urto espaço do tempo do restante de seu mandato (menos de um ano)
exaure e compromete os recursos atuais
e· fu_turos deste Estado, extremamente
pobre e com serfssimos problemas estru·
turais e sociais.
Conscientemente, ninguém é c-ontra a
construção de -uma noy_a capital no cen·
tro geográfico do Estado do Tocantins.
O que Se repudia, com veeinência, é a
execução dessa obr:a faraônica neste gra- ___v_e momento econômico por que passa
a Nação Brasileira.
No Tocantins -n-ão há cidades com redes de esgoto; água é privilégio de pou~
co_s. Falta tudo: _escolas, hospitais, energia elétrica e assistência á sua população.
Mas teima o Sr. Governador em erigir
a sua Capital.
É vos corre_nt_e que o Sr. José Wilson
Siqueira Cainpos procura imitãf Uin fale~
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cido e ilustre estadista naCional. Acontece que, no momerito presente, se se
_mirar ele nO espelho da história tocantinense, por certo não verá refletida a figura do estadista copiado, mas a figura de
Silvério dos Reis, como traidor dos ideários e do desenvolvimento do Estado do
Tocantins.
A tal ponto isso é verdade que o secretariado principal do Estado é constituído
por pessoas sem qualquer vfpculo com
-o Tocantins e com o seu povo, dando
a nítida impressão ao tocantinense de
que se trata da verdadeira "quadrilha
organizada", com o objetivo único de
manter-se no poder, espoliar, pilhar e
hUmilhar a população, em sua maioria
pobre e humilde, porém digna e trabalhadora.
·
São os "estrangeirOs", oriundos, so·
bretudo, do Estado de Goiás, de Brasí~
lia-DF, uma plêiade de políticos anacrônicos, apegados ao poder, com vícios insanáveis, verdadeiros "sucatas", convocados e escolhidos a dedo para ajudar
o Sr. Governador na sua tarefa de invia:bilizar o novo Estado. ·
E o povo tocantinense, agredido, violentado e esbulhado nos seus direitos,
não é defendido por seus legítimos representantes na Assembléia Legislatíva Estadual, onde o governo detém a maioria
dos deputados, que, invariavelmente, se
mostram submissos, subserviantes o repreensivelmente omissos. Ali, Amém é
a palavra de ordem.
Humilhou a todos o Sr. Governador
quando, selenemente, jurou cumpiír a
Coristituição do Estado apenas parcialmente.
Por tudo isso, é que os signatários _da
Presente repUdiam a forma kaikiano com
que se deu a Intervenção Estadual em
Araguaína e o resolvem lançar o presente Manifesto e dele dar conhecimento
à Nação Brasileira, ao Exml' Sr. Fernando Collor de Mello, DD. Presidente eleito, a todo o Estado do Tocantins, aos
-órgãos e aos países estrangeiros.
Provavelmente, pretende o Sr. Gover-nado-r_ e seu séquito, através da figura
do Sr. Interventor, dar também aos ara~
guainenses o que já vem dando a este
novo Estado: Pão e Circo.
O Pão, representado pela esmola esM
porádica de Uma cesta básica, tentando
iludir à população carente.
O Circo,- ãtra"vés da perseguição e da
execração pública. de seus adversários,
através dos meios de comunicação e através de obras eleitoreiras de pouca durabilidade e de custos indefinidos.
Diante desses fatos, Conclamam-se a
juventude, os trabalhadores, os comer-·
danteS, os agropecuaristaS; todos os órgãos classistas, as associações, e o_· povo
em geral, para se oporem, com veemência, contra a tirania patrõdnada pelo
"lnperador do Cerrado"; Governador
José Wilson Siqueirã- Campos, .que vem
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dilapidando o Êstado e transformando
a Administração Pública num verdadeiro mar de lamas.
Convoca-se, assim, o povo tocantinense e as lideranças políticas, em especial,
para formar a mais ampla frente política
de oposição, e, juntos, elegermos um novo governo, sério, justo, honesto e democrático, à altura de nossas honradas
aspirações.

e1é:ito pela população da cidade de Araguaína
e colocando um interventor durante ...
OSR.CARLOSPATROCÍNIO-Durante
trezentos e sessenta dias.

O Sr. Antônio Luiz Maya - durante trezentos e sessenta dias. Portanto, V. Ex• está
no seu legítimo dh:eito de faze_r um comentário a respeito dO fato e de-apresentar· o
que está aptesentando. Não estou aqui para
fazer a defesa de· S. Ex~ o Governador do
O TOCANTINS TEM QUE MUDAR!
Estado. Porém, e_u gostaria de, pelo menos
Araguaína- TO, 2 de fevereiro de 1990. , tecer algumas considerações concernentes
-Carlos do Patrocínio Silveira, Senador da ao fato de intervenção. Ela foi feita, realmenRepública- Jui~ de Dir~ito Aposentado, Ad- te, em cinco municípios, çgnforme aCabou
vogado- Vice-Presid. Liena Brito e Presi~ de dizer V. Ex• A intervenção é o reSUltado
dente Regional - João Halun, Presidente de uma auditoria que o Tribunal de Contas
União Democrática Ruralista; Edmundo Gal- do Estado vem fazendá em todas as prefeidino, Deputado Federal- Fernando Halum ·turas do Tocantins. E o trabalho de auditoria
Presidente Associação Comercial de lndus- é um trabalho natural, ordinário. É evidente
trial de Araguaina- Sebastião Tagino Bor- que, na conclusão desse trabalho, se_houver
uma sugestão, ou, quem sabe, a conclusão
ges, Vice-Presidente Prlricípal e Presid. P.D.
S. - Aécio Araújo, Presidente Rotary Club for pela intervenção na prefeitura, em virtude
Araguaina - Liens Club - Araguaina, José de falhas ocorridas nas contas apresentadas
de Oliveira - Presid. do Partido_ Liberal ao Tribunal, o GOvernador do Estado se sen"PL" Wanderlau Gomes, Presidente da LEA te numa encruzilhada: ou ete prestigiará o
-Liga.Esportes Arag. Dr. José Abtlio Seara seu Tribunal de Contas, dando seqência natuFilho, Presidente da Associação Tpc. Odon- ral ao pedido formulado pelo Tribunal para
tológica- Hélio Pereira de Souza - Presid. intervenção, ou o Governador irá contrariaP.T.B- César Hanoa Halum, Vereador---- mente à decisão do Tribunal, não dando seAntonio Leite Araújo- Vereador- Adilon qência, portanto, ao resultado da auditoria.
dos Santos, Presid. Assoéiação Moradores B. Nesse segundo caso, a conclusão natural seria
São__loào- José Lino da Rocha, Presid. As· oJechamento do Tribunal de Contas do Estasociação Cora Coralina- Dep. Estadual To- do do Tocantins, a.dissolução desse tribunal,
tó Aires Cavalcante- Goiás- Augusto Ceporque ele ficaria desmoralizado, se assim
zar Coelho Ferreira, Vereador-Nivaldo Pe· o Governador procedesse. Não querÇ), aqui,
reira Ribeiro, Vereador- José Paulo Araújo defender, absolutamente, a intervenção veri- Vereador- Antônio Carneiro Dourado, ficada nos cinco municípios. Sei que·num deVereador -João Cisostomo Filho, Vereador les, o Município de São Sebastião do Tocan- Manoel Oliveira Plinio, Vereador- Mari- tins, a intervenção foi fe-ita por-causa de cervone Carvalho Sobrinho, Vereadora - Dr. tos procediinentos havidos anteriormente do
Denison Luis de Souza, Presid. Regional do prefeito eleito, e, sobretudo- com referénPSDB- TO- Arnou Bezerra de Souza, Pre- cia à falsificaÇão d~ documentos que comprow
feito Municipal de Paraíso- TO- Nenzinho variam vam_os dízer, a sua profissão; sei qtie
Alencar; Deputado Estadual- TO.
foi feito poi" causa disso, além de outras falhas
decorrentes da auditoria na prestação de cooAbstenho-me de ler, Sr. Presidente e Srs. tas do municfpio. Com referência aos outros,
Senadores, porque versa--mais o-u menos so- não estou aqui para defender ou não a ínterw
bre a mesma matéria, uma moção de repúdio
venção; muít"o ao contrário, estou aqui apedos vereadores da Câmara MuniCTPaTOe Ara- nas para esclarecei- que o Governador doEsguafna, assinada por 10 dos 15 vereadores tacto não teye outi-a alternativa que não essa
daquela 'Casa Legislativa, que vêm Se sentin- de dar prosseguimento a uma auditoria feita
do desrespeitados e violentados na sua missão
pelo seu Tri~unal de Confas; cilfa-conclusão
de legislar, já que por diversas veZes solici- era pela intervenção nos municfpios citados,
taram do Tribunal de Contas do Estado 'e em virtude de falhas ocorridas na prestação
do próprio Governador do Estado os deslizes de contas. o-problema jurídico compete, sem
eventuais que poderiam estar ocorrendo e dúvida alguma, aos Tribunais de Justiça, aos
Tribunais SUperiores que são órgãos competudo isso lhes foi negado.
O Sr. Antônio Luiz Maya- Permite-me tentes para julgar do mérito, isto é, se a interV. EX!' um aparte?
venção tfnha ou não razão de ser, se estava
ou não dentro da legaliçlade. Portanto_, isto
O SR. CARLOS PATROCÍ!\'10- Conce- é outro problema. Espero que este problema
do, com prazer, o aparte ao senador, também ssíVel para dar tranqllidade à nobre poputocantinense, Antônio Luiz Maya.
lação de Araguafna, de São Valéria, de AlO Se. Antônio Lui:z Maya- Nobre Sena- mas, de ~nartás e de São Seqastião doTocandor, V. Ex· trata de um problema que mercce tins. Nobre Senador, V. Ex' está no seu legíti·
consideração e reflexão. Sem dúvida, sua ci- mo direito de defender os seus munícipes e
dade se sente ferida diante do fato da inter- também no legítimo direito de protestar. Povenção que o Governo do Estado fez_, desti- rém, é preciso que se coloquem os pingos
_ tuindo por determinado período o prefeito
nos issobretudo com referência à auditoria
J
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verificada pelo Tribunal de Contas dos ESta·
do do Tocantins. Muito obrigado pelo aparte.
O SR. CARLOS PATROCÍr-õiO- Recebo
com o devido respeito esse brilhante aparte
no qual V. Ex· procura defender o nosso Governador.
Há de se observar, no entanto, que o que
está ocorrendo no Estado do Tocantins é que
quando o Governador deseja intervir em algum município ele manda o Tribunal de Contas para lá e já se sabe que haverá interrenção
ali.
Então, trata-se de um Tribunal de Contas
que também não está qualificado para isso,
porque até o seu presidente é um odontólogo
-não sei se é formado, poderá ser até um
dentista prátiço -, embora seja até cOmpanheiro nosso e muito amigo.
Portanto, Senhor Senador Antõnio Maya,
eu gostaria de frisar mais uma vez o caráter
meramente político e eleitoreiro que esiá induzindo o nosso Governador do Estado a
fazer intervenções de cunho altamente arbitrário e ditatorial. Por. conseguinte, nós- nos
postamos a favor dos prefeitos do nosso Estado, todos eles, sem exc_eção - a não ser que
haja algum amigo muito íntimo do Sr. Governador ...:..... estavam apavorados com medo de
uma interve.nção em seus municípios, e, conseguinte, sem a tranqilidade suficiente,para
administrá-los.
Tomamos a posição, nos insurgindo contra
eSsas medidas arbitrárias. Tenho certeza que
o Tribunal de Justiça do Estado que irá acolher o mandado de segurança que foi impetrado pelos Srs. Prefeitos afastados saberá
julgá-los convenientemente. E se assim não
acontecer, o· Supremo Tribunal Federal, em
instância última, deverá dar apoio aos prefeitos, que têm mandados eletivos, afastados.
Portanto, Sr. Presidente, fica aqui registrado a nossa moção de repúdio contra as
arbitrárias intervenções em cinco rimnicfpios,
com pelo menos quatro. Não discutimos o
mérito da primeira intervenção, onde o Sr.
Prefeito foi acusado de falsidade ideológica,
exercício ilegal da medicina, conforme ficou
provado, mas as .outras intervenções sem o
direito de defesa aos Srs. Prefeitos, passando
por cima da autoridade da Câmara de Vereadores, não podemos concordar jamais. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Não há mais oradores inscritos. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Na presente sessão termino-u o prazo para
apresentação de emendas _ao Projeto de Lei
do Senado n'' 199, de 1989, de autoria do
Senador Maurício Corrêa, que regulamenta
o _§ 2", do art. 171, da Constituiç_ãq Federal,
que dispõe sobre o tratamento preferencial
à empresa brasileira de capital nacional e dá
outras providências.
Ao projeto foi oferecida uma emenda.
A matéria será encaminhada à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, para
proferir parecer sobre a emenda oferecida.
0

É a seguinte a emenda oferecida.
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dentes sobre as máquinas, equipamentos,
dades fiscais seni prejuízo das peculiaridades
aparelhos, instrumentos e materiais que viede cada caso e das necessidades de segurança
rem a ser adquiridos ou importados para utilie prazo- de entrega do bem ou dos serviços
zação na execução do fornecimento ou serviobjeto da licitação.
ço contratado;
Parágrafo único. Para os efeitos do disM
Substitua-se o ptojeto pelo seguinte:
III -acesso a todos os benefícios fiscais
posto neste artigo, adotar-~e-_~ a defini~ão de
e financeiros eSpecialmerite conce'dido à exm1Cró empresa constante da Lei n? 7.256, de
PROJETO DE LEI DO SENADO
27 de novembro de 1984, cabendo ao Poder -poi'tãÇao de bens e serviços;
N• 199, DE 1989
rv- o direito a receber tratamento idênExecutivo definir os limites e condições de
Regulamenta o § 2~, do art. 171, da
tico ao conferido ãs demais empresas que imenquadramento das pequenas empresas.
Constituição Federal, que dispõe sobre
plique, para estas, em benefício direto ou
5a Quando dispe!lsável ou inexigío tratamento preferencial à Empresa vel,Art.
índíreto; e
na forma da lei, a licitação, somente emBrasileira de Capital Nacional e dá outras
V- para efeito de comparação das propresa brasileira de capital nacional poderá
providências.
postas, redução do preço em montante equiser contratada diretamente_ pelo Poder Públi~
valente aos benefícios à exportaÇão conceO Congresso nacional decreta:
co para o fornecimento de bens e- serviços.
Art. 11 Os órgãos da administração direArt. 6" A ahertura de licitação interna- didos por País estrangeiro ao licitante mais
favorecido por tais benefícios.
ta, indireta e fundacional, federal, estadual
cional dependerá de autorização prévia do
§ 1~' Para usufruir dos benefícios especifiou municipal, b~m como todas as demais entiPresidente da República, fundada em motivo
cados_ne_ste artigo, a empresa brasileira de
dades direta oL,ldiretamente controladas ou
de relevant~ interesse nacional.
capital nãdonal deverá aPresentar em conmantidas pela União, Estados e Municípios
§ 1~ Para os efeitos desta lei, entende-se
darão tratamento preferencial à _empfesa brapor licitação iriternacional a modalidade de Junto Com sua propósta e na forma requerida
pelo edital, prova cab!ll de que se enquadra
sileira de capital nacional.
liçitação, promovida põr qualquer dos órgãos
na definição dada pelo inCiso fi do Art. 171.
§ 1" O tratamento preferencial referido
o~ entidades que compõem o Poder Público,
neste artigo e no art. 171, § 2q da Constituição
em que a parficipaçâo de licitantes, fsoladaM da Constituição Federal. O fornecimento de
informações falsas com o intuito de exclusão
Federal· será exercido como critério de demente ou·na posição de líderes de cons6rcios,
da licitação ou a nulidade do cOntrato, consempate entre propostas j ulgasas em iguaiM · não esteja restrita a empresa bTasileiras.
fornie o Caso; sujeitará os responsáveis ãs
dade de condições, em processos licitat6rios
§ 2~ Independentemente do disposto no
para aquisi~o_e_ bens se servfços ou para rea"caput" deste artígo, é vedada ao Poder Pú- sati.Ções panaiS Cabíveis, inclusive àquelas do
art. 171 do Código Penal.
lização de obras, disciplinados pelo Decreblico a celebração de contrato para o forneci§ 2~ Os incentivos referidos no inciso II
to-Lei n? 2.300, _de 21 de novembro de 1986,
mento de bens ou serviço com em_presa origideste artigo serão progressivameÍlte reduzi~
com alterações introduzidas pelos Decretosnária de País que estabeleça qualquer restri~
Leis n?"2.348; de 24 de julho de 1987 e 2.360,
ção à contratação, pelo Poder Público de tal dos, observada a seguinte tabela.
de 16 de dezembro de1987 e com observância
Pa,ís, dr: empresas brasile~ra.
dos dispositivos desta lei.
.Art. 7o N_a _licitação internacional, à·emPercentual de
Período de Vigência
§ 29 O disposto neste' artigo aplica-se no
presa brasileira 'de capital nacional será disRed~ção de
que couber, às tomadas de preços e convites,
pensado o seguint~ tratamento:
Art. 2" Em nenhuma hipótese o trataI - Facultade de quotizar em moeda escadã incentivo
mento preferencial à empresa br,asileira de _ trangeira a parte do preço da proposta necesAo término do 49 ano
20%
sária aos pagamentos por insumos a serem
capital nacional implicará qualquer forma de
Ao término do 59 ano
40%
exclusão prévia de licitante de modo a comimportados para as obras, ou de indicar perAo término do 6~ ano
6{)%
prometer, restringir ou frustrar o caráter
_centual do preço da propost-a a ser pago em
Ao término do 7~ ano
80%
competitivo dos procedimentos licitat6rios.
moeda estrangeira para fazer faCe aos mesM
Ao término do 89 ano
100%
Parágrafo único. Na formulação de eximos pagamentos, conforme a alternativa es~
gência e julgamento das propostas serão levapccifiCãda no edital;
Art. 89 Nas contratações de obras pelo
das em conta os a!o>pectos relacionados nos
11- na sua eventual contratação.
Poder Público, os pagamentos em moeda esartigos 11, 14, 36 e 37 do DecretoMLei n\'
a) a exclusão da parcela correspondente
trangeira, ou em moeda nacional com garan2.300/86.
ao fornecimento ou à empreitada Contratatia de conversão em moeda estrangeira, estada:
Art. 3" Os bens e serviços objeto dos
rão Jimíta.dos às necessidades. _devidamente
1. do lucro líquido do exercício, para o
processos licitatórios, para gozarem de tratacomprovadas, de efetuar pagamento, no exmento preferencial, deverão ser produzidos
efeito de determinar o lucro real, bem como
terior,_ contra o fornecimento de insumos pano País e utilizar, preponderantemente, mão-. a base de cálculo do __imposto de que trata
ra as obras.
de-obra e insum.os nacionais.
·
o art. '35 da Lei n~ 7.713, de 22 de dezembro
Parágrafo \J.r:üç:o. _Nas cont.rataÇÕesreferi§ 1\' Haverá utilização preponderante de
de 1988, e d~_ Contribuição Social estab_el~
das no ca:Put deste artigo é vedadã a concesmão-de-obra do País e insumos nacionais
cida pela Lei n9 7.689, de 15 de dezembro
são de adiantamento _em _moeda estrangeira
quando seu' somatório _corresponder a ,mais
de 1988;
ou em moeda nacional com garantia de conde 50% do custo de produção.
2. da receita_opéracionat bruta, para fins
versão em moeda estrangeira.
§ 2° Caberá ao licitante juntar declarade determinação da base de cálculo das conArt. 9a Para efeito _de comparação- de
ção da respectiva entidade de classe atestantribuições para o·-programa de Formação do
propostas apresentadas e_m licitação internado a condição referida no parágrafo anterior,
Patrirnóni_g_ __d9 Servidor Público-Pasep (Lei
cional para a aquisição de bens será concea qual estará sujeito à verificação e comproComplementar n" 8, de 2 de dezembro de
dida margem de preferência, definida pelo
vação pelos órgãos e entidades responsáveis
1970) e para Cf Programa de Integração Social
Poder Executivo, às empresas brasileiras de
dos sistemas de cL-~trole interno e externo.
- PIS (Lei Complementar no 7, de 7 de se~
capital nacional.
Art. 49 As exigéncias de idoneidade e catembro de 1970);
Art. 10. Não poderá usufruir dos benepacidade financeira serão compatibilizadas
3. da receita bruta, para· o efeito de apuem função do porte das empresas, de maneira
rar a base de cálculo da contribuição para. fícios especificados no art. 7~ desta lei a ema assegurar ás micro e pequenas empresas
o Fundo de Investimento Social- Finsocial,' presa brasileira de capital nacional que se
apresente em lidtaçã"o internaciOnal consorbrasileiras de capital nacional oportunidades
(Dec-Lei n9 1.840, de 25 de maio de 1982);
ciada com empresa ou empresas que não se
de participar das licitações--!efúidas nesta
e
Lei, desde que satisfaçam as exigências de
b) a isençãO -dOs impostos sobre a impor- enquadrem na defínição dada pelo incisO II
capacidade jurídica e técnica e de regulari~
tação e sobre produtos industrializado~, inci- do Art. 17f da Coitstituição Federal.
EMENDA N" 1

(Sub~titutivo,

de Plenàrio)
Oferecida ao Projeto de Lei do Senado
N• 199, de 1989

-~
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Art. 11. O tratamento a ser dispensado
a empresas originárias de Países com as quais
o Brasil haja celebrado acordos de integração
económica estará sujeito, no-que cOuber, ao
disposto em tais acordOs.
Art. 12. Os editais de licitação internacional deverão conter referência expressa a
esta lei.
Art. 13. Dos a-tos administrativos decorrentes da aplicação desta lei caberá recurso
com efeito sUspensivo no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da intímação,- Ou ciéncia,
ou publicação do ato, ou do dia em que se
lavrou a ata respectiva conforme disposto no
art. 75 do Decreto-Lei n~ 2.300/86.
Art. 14. Não será admitido em licitações
internacionais o regime especial de impor-·
tação por admissão temporária.
Art. 15. O § 2~, do artigo 2.9, do becreto-Lei n9 2.300 de 21 de novembro de 1986,
pas~a a vigorar com a seguinte rcdação:
"§ z~ Os órgãOs da AdministraÇão
direta, indireta e fundacional, federal,
estadual ou municipal, bem como todas
as demais entidades diretas ou indireta·
mente controladas ou mantidas pela
Uni;Ío, Estados e Municípios darão tratamento preferencial à empresa brasileira de capital nacional, nos termos da Lei
n\'
, de
"

Art. 16. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 17. Revogam-Se as disposiÇões em
contráiio ..
Justificação
Este Substitutivo tem por ob jetivo aprimorar o PLS n~ 199, de 1989, de autoria do
Senador Maurício Corrêa, que regulamenta
o § 2? do art. 171 da Constituição Federal,
que dispõe sobre o tratamento preferencial
à empresa brasileira de capital nacional e dá
outras providências", nos termos-em que foi
aprovado pela Comissão de Constituição e
Justiça e Cidadania.
O dispositivo constitucional mencioriado
prescreve:
''Art. 171. .. .......................... __ _
§ 29 Na aquisição de bens e serviços,
o Poder Público dará tratamento preferencial, nos termos da lei, à empresa brasileira de capital nacional".
O texto· acima transcrito é preceitó de ordem pública, que assume ser questão de interesse nacional a proteção às empresa "cujo
controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de
pessoas físicas domiciliadas e residentes no
País ou-de entidades de direito público interno ... " {cf. Art. 17L. , Il) -daí porque não
trata, o presente, de regular algum benefício
de natureza cartorial, mas siin de dispor de
maneira mais geral sobre os mecanismos de
proteção da economia nacional.
Animam este Substitutivo, além do atendimento primordial ao preceito constitucional
acima transcrito, a percepção ·de que é necessário um instrumento que tetífique a situação

de desigu3.ldade na competição entre empresas brasileiras de capital nacional· e outras
empresas - beneficiadas por créditos especiais ou políticas de incentivos à exportação
e oferecendo preços aviltados_ pela prática do
dumPing --que pode ocorrer no processo
de contratação de bens e serviços pelo Poder
Público em licitação internacional.
Coin efeito, o tratamento dispensado pelo
Substitutivo às empresas nacionais de capital
_brasileironada mais faz do que corrigir a desigualdade latente na competição entre a economia nacional_ e a de o_utros países no mercado nacional das contratações públicas. Assim, o resultado de_sua aplicação não subverteria o princípio da isonomia, consagrado na
mesma Constituição (cf. Art. 5°), mas o ratifi~
caria, consagrando-o na prática.
Autorizada a licitação internacional, o
Substitutivo estabelece tratamento que visa
assegurar ãs empresas brasileiras de capital
nacional as mesmas vantagens disponíveis para as empresas estrangeiras. Tal tratamento·
vai desde a possibilidade de autilização de
moeda estrangeira na quotização do preço
de proposta à redução dos efeitos dos incentivos concedidos por outros Países às empresas que neles têm sua origem. Tomou-se o
cuidado, todavia, de limitar os benefícios fiscais a um período que se estima necessário
à capitalização e ao fortalecimento da emprew
sa· brasileira de capital nacional, aplicandow
se, nesse"sentido, um mecanismo de redução
gradual e progressivo do benefício.
Para qué faça jús ao tratamento preferencial que lhi! ·confere o decreto, a empresa
brasileri,a de capital nacional de outra parte,
deverá comprovar satisfatoriamente que se
enquadra ria definição do texto co-nstitucional
(cL art. 171, II).
Como a Contratação de fornecimento de
bens düerencia-se, em certos pontos da contratação de execução de obra, procurou-se
disciplinar no Substitutivo, alguns aspectos
específicos a tais contratações. No que serefere à cõritiãtiÇãO de obras, buscou-se assegurar que os pagamentos em divisas se façam
unicamente para contemplar gastos necessá- rios em moeda estrangeira e !imitou-se o pagamento de adiantamento às parcelas em
moeda naCiõnal ....:.. o que visa atender ao necessário eqüflibrio de moedas no respectivo
contrato. QuantO à contratação de fornecimento de bens, estabeleceu-se regra de utilização de margem d~ preferência na comparação das propostas, cujo quantitativo dependerá de avaliação do Poder Executivo demodo a fazê-lo harmônico com a política de importações do Governo e com as normas de
licitação das entidades multilaterais de financiamento. Por último, convém notar que se deu a
necessária relevância â inserção do País e das
empresas brasileiras de capital nacional no
mercado InternacionaL O Substitutivo tratou, por um !ado, de assegurar que a regra
de reciprocídade internacional seja impleme_n_t_ada, e por outro, de promover os compromissos de íntegração-eá:inômica, que vêm

constituindo um marcO importante nas relações do País no hemisfério.
É importante deixar registrado que o dispositivo constitucional que o Substitutivo
pretende regul~r, não responde a um impulso
xenófobo ultrapassado ou a interesses pedestres. Basta lembrar que todas as nações desenvolvidas, como os Estados Unidos e o Japão, estabeleceram - e continuam reforçando - mecanismos que buscam reequilibrar
situações de competição desigual e que o conjUnto de países que experimenta o inã.ioi' surto de riqueza neste final de século, a Europa
Ocidental, estará em breve ccimpleta.ndo o
ciclo de constituição de um mercado comum
fortalecido contra a competição predatória
proveniente do seu exterior (aFortress Europe).
Em vista ck> exposto, confira-se que o Senado Federal, que tem demonstrado grande
sensibilidade para as questões aqui expostas,
apoie esta propositura.
Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 1990.
- Fernando Henrique Cardoso,
(À Comissão de Constituição, Justiça

e Cidadania.)
_- ~ SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nada mais havendo a tratar, vou dar por
encerrados os nossos trabalhos, designando
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do projeto de
Resolução n>- 59, de 1989, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dá nova redação
ao art. 375, do Regimento_ Interno, tendo.
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•'
346 e 347, de 1989, das COmissÕes:
- de Constituição, Justiça e Cidadania; e
- Diretora.
2

--Votação, em turno único, do Requerimen·
to n9 756, de 1989, do Senador Marcos Maciel, solicitando tenham tramitação_ conjunta'
os Projetas de Lei do Senado n9~ 185, 204
e 350, de 1989, de autoria dos Senadores Mário Maia, Antônio Luiz Maya _e_ Wilson Mar·
tins, respectivamente, que fixam as diretrizes
e bases_ da educação nacional.
3
Discussão, em turno único, do Projeto -de
Lei da Câmara n9 240, de 1983 (n? 191n5,
na Casa de origem), que dá nova redação
ao parágrafo único do art. 1? da Lei n~ 5.802,
de 11 de setembro de 1972, que "dispõe sobre
a inscrição em prova de habilitação ã livre
docências", determina. outras providêricias,
tendo
PARECERES sob n~ 360, 361 e 362," de.
1989, das Comissões:
- de Constituição, Justiça e Cidadania, J9
pronunciamento: pela constitucionalidade e
juridicidade; 29 pronunciamento: favorável ao
projeto e às emendas da Comissão de Educação; e
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- de Educação,favorável ao projeto com
as Emendas que apresenta de n~' 1 e 2-CEC.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está encerrada a sessão.

(Le~·anta-se a sessão às 17 horas e 50
minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AUSTREGÉSILO DE
ATHAYDE, NA SESSÃO DE 12·9-89,
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR SERIA PÚBLICA DO POSTERIORMENTE.
O SR. AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE
- Antes de tomar a palavra aqui, eu quero
entregar ao Presidente do Senado, Nelson
Carneiro, a "Medalha Machado de Assis",
pelo reconhecimento por ter promovído esta
Sessão Solene e a publicação de um livro que,
dentro em breve, chegará âs mãos de todos
nós, no qual os contemporâneos estudarão
e examinarão a vida poUtica de Machado de
Assis, a sua contribuição constante a respeito
de todos os grandes problemas que caracterizaram a evolução do povo brasileiro a partir
do dia em que ele, simples tipógrafo, começou uma ascensão que ainda hoje se projeta,
que ainda hoje se expande, acompanhando
a grandeza e a projeção do ~rasil.
Vou convidar o Acadêmico, Sr. Senador
Luiz Viana, para- fazer a entrega. Por quê?
Primeiro, porque é o mais antigo Acadêmico
da Academia Brasileira de Letras, depois
do seu Presidente, em seguida, porque é um
biógrafo incomparável, de alta penetração,
compreensão e entendimento do que foi a
vida e a obra de Machado de Assis. (Palmas)
Para fazer a entrega do Diploma, convido
a mais recente Acadêmica eleita, D. Nélida
Piiion. (Pausa)
(É feita a entrega do Diplómá.- e da Meda~
lha.)
O SR. AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE
- Noventa e dois anos vos contemplam do
alto desta cabeleira branca. (Palmas) Vivi no
século passado. Acompanhei a vida deste
Brasil durante o século presente e se se confirmarem as minhas esperanças viverei também
algum tempo no século yindouro.
Para que eu tenha esta pretensão de ir tão
longe, devo citar-lhes um caso. A minha mãe
viveu 105 anos e o meu pai, 95, eles fizeram
tudo para a continuidade _da minha vida. Nada é de pretensioso nem demasiado que eu,
combinando os 105 anos de minha mãe com
os 95 anos de meu pai, pretendesse viver 200
anos. (RisoS) Considero, porém, demasiado.
As horas da minha vida, acompanhando
neste século a vida do Brasil, deram-me tanta
experiência. Há. 75 anos que labuto na imprensa deste País, como observador constante, sereno, objetivo, com aquela serenidade
que caracteriza os espíritos chamados para
a defesa dos valores mais altos do homem.
Acompanhei a vida do Brasil. Sou um atimista. Escandalizem-se todos Vocês, sou
mais ufanista do que o Conde Afonso Celso.
(Palmas) Amo este País, porque o vi quase

que nascer. Vi" este Pais ascendendo sempre,
conquistando, e vou fazer a lavagem do cérebro dos que estão aqui presentes, para convertê-los à minha ufania.
-Aos 92 anos sou cada vez mais feliz, sinto
a presença do futuro, lanço-me para ele com
toda a coragem, verificando, dia a dia, na
sucessão do tempo, que o Brasil não parou
um instante que fosse.
Sou daqueles dias em que tudo recebíamos
da Europa. Recebíamos de Paris a elegância,
os perfumes, as idéias, também renovadoras.
Recebíamos da Inglaterra os recursos técnicoS qUe Começaram a· desenvolver-se com a
época industrial. E nós éramos felizes, porque consumíamos manteiga Le Pelletier e
manteiga hOlandesa naqueles sertões estranhos do Ceará, onde meu pai, como Juiz de
Direito, percorria várías comarcas naquele
Estado.
Nós éramos felizes ao trocar o nosso café
e o nosso açúcar por todas as mercadorias
excelentes vindas da E~ropa. Mas no dia em
que apareceu pela primeíra vez uma marca
de manteiga Papagaio, feita em Minas, os
nossos peitos entoaram: "Que satisfação! Já
fabricamos manteiga!"
Eu vi este crescerido, esta projeção constante, esta conquista perene, este Brasil indo
cada_ dia à frente, um dia depois do outro,
em seguida da sua vocação, da sua_ vocação
de amor à liberdade, da sua vocação pelos
direitos, da sua vocação pela luta constante
para impor uma civilização nova no Mundo.
Srs. Embaixadores aqui presentes, ouçam
o que eu lhes digo: nós estamos no Brasil
criando uma civilização nova, uma civilização
que não é mais do que a florescência do ideal
spleugleriail.o, de que a civilização marcha
sempre e a civilização está marchando neste
sentído, do Oriente para o Ocidente. E nós
hoje no Brasil estamos criando esta nova espécie de civilização, que depende, sobretudo,
do valor da palavra, do entendimento, da
persuasão, de trazer aos espíritos as convicções, trazê-lo, por isso, que é a essência do
espírito humano, que é o único ser que, na
verdade, fala c raciocina.
Nós trazemos uma contribuição para as
questões internacionais tiío difíceis para to·
dos os povos do mundo moderno, a de que
tudo pode ser decidido, todos os encontros
podem ·ser, na verdade, atravessados sem
maiores perigos, se o homem apenas souber
falar, se disser a verdade, se for franco, se
sentir. no fundo do seu coração, o amor pela
liberdade. E que a liberdade não seja apenas
um fato da voz, mas que seja um impulso
constante dentro do coração humano.
Estamos celebrando hoje o sesquicentenário de Machado de Assis. Machado de Assis
cresce com o Brasil. À medida em que nos
projetamos, é maior o interesse do mundo
por esta extraordinária figura, este homem
humilde que saiu do Morro do Livramento
para tornar-se, nestes dias gloriosos, num
País como este nosso, tão grande e disperso,
numa figura central do nosso amor, porque
a Machado de Assis não só admiramos; nós
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também o amamos, e está, neste amor, exata·
mente, a medida d<!- nossa admiração.
Machado de Assis é um exemplo a seguir.
Mas Machado de Assis, compreendam, ele
não é o único escritor brasileiro; há outros
grandes escritores. E a nossa glória, e a glória
de Machado de Assis é que ele nos impulsione, que ele nos assegure a marcha para
a frente, para as novas conquistas, para que
se apresentem· novos escritores, novos romancistas, novos poetas! E é extraordinário
qu_e este País tão grande e tão disperso, como
eu digo, pare, durante tanto tempo, neste
cenáculo maravilhoso do Senado Federal, de
tão grande representatividade da inteligência
e da cultura. Pare para admirá-lo, para dizer,
ele, Machado de Assis, que no seu tempo
não foi devidamente compreendido.
Eis Machado de Assis, que, no seu tempo,
não foi devidamente compreendido.· Havia
muita admiração por ele, mas havia também
Sílvio Romero, que o contestava. Mas da contestação de Sílvio Romero ou da de outros
que apareceram, como Lima Barreto, devemos ó quê? Devemos concluir que era da·
própria grandeza de Machado de Assis que
surgiam esses díscolos e críticas insuste·ntáveis.
·
·
Sílvio Romero criticava Machado de Assis,
porque concentrava todo o seu amor nou_tras
figuras da inteligência do povo brasileiro daquele tempo. Mas espanta que SOvio Romero
tenha escrito contra Machado de Assis, criticando-o, se Tolstoi escreveu um tivro inteiro
contra Shakespeare?
Escrever contra Shakespeare por qu~? Porque lhe negava a sua capacidade de inventiva.
Ele apenas repetia, colhia de outros contos
e histórias. Através de saxas gramaticus que
escreveu o Hamlet e tantos outros; ele colhia
os temas, mas faltava ali a genialidade. Machado de Assis é também 1 de certo moment0 1
o grande génio; aquele que imprimüi à Vidã
literária do Brasil um encaminhamento novo,
uma concepção diversa daquilo que vinha
acontecendo; não era mais o romântico, o
romântico como José de Alencar, fi"gura: fãõ
nobre, tão ilustre, tão criadora, e que.começara o processo de modificação da linguagem
e do estilÇ> da literatura brasileira.
A propósito de José de Alencar, relembro
o episódio relacionado com o Senado Federal: o seu nome foi apresentando, pelo Ceará,
em lista tríplice, e o Imperador vetou-o. José
de Alencar, que era um impulsivo, como todos sabem, foi ao Imperador e fez esta observação: "Vossa Majestade, por que riscou o
meu nome da lista tríplice para o Senado Federal"? E o Imperador fue respondeu: "V. ~
é demasiado jovem". Réplica de José de
Alencar: "Mas Vossa Majestade não se consi- derou demasiado jovem quando, pleiteando
a maioridade, aos 14 anos, assumiu a direção
e a responsabilidade da Monarquia brasileira". Não foi Senador José de Alencar. Ficaria
tão bem se tivesse sido, porque este Senado
é uma reserva histórica; na qual ficaria bem
assente o grande escritor cearence.
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Machado de Assis é celebrado hoje, sobre~
tudo, por aquela passagem maravilhosa, que
é o velho Senado, em que ele descreve os

soprou nas narinas de Adão, feito" de_ barro,
o fôlego da vida, neste momento, Ele deu
ao homem tainbém todas as condições e~pe
grandes nomes do Império, os condes, os
ciais. E é Ruí Barbosa quem disse, "danmarqueses, os duques, todas essas figuras ex~
do-lhe a palavra, deu-lhe também o direito
traordinárías a_quein nós outrOS, hoje, prestade negá-lo". Em negar existe também uma
mos a reveréncia da nossa admiração e da
afirmativa. Ninguém nega pura e simples· nossa gratidão. Cada um deles, no seu tempo,
mente; uma negação contém também, de ounas suas condições precípliãs, nas suas cirtro lado, de outra visão, de outra maneira
cunstâncias do espaço, prestou grandes servi-, de considerar e contemplar a coisa, um espíços ao Brasil, mesmos aqueles que eram da
rito livre de criação.
oposição, mesmo aqUeles que não concorOlha, voU -tra-nsformando a-cabeça de Vodavam com as idéias que surgiam, com as
cês todos. Daqui a- POUco, vocé-s vão acrediidéias renovadoras. Eles prestaram grandes
tar, como eu acredito, que estamos realizanserviÇos e nós acabamos de ver, na exposição
do um grande Brasil. Para que esse pessimisaqui, que tantos e quantos mereCein que volmo? Por que pensar que a desordem também
temos-para eles o nossoespfrito com gratidão.
não tem o seu ciclo natural? Por que não
acreditar que, um dia, estamos, pouco a pouEste Senado da República progrediu, coco, tomando consciéóda de nós mesmos?
mo o Senador Pompeu de Sousa acabou de
Fui proçurado por jornalistas, ineus COmdizer: com o tempo, com as circunstâncias,
panheiros, meus colegas, a quem respeito
com as maneiras da vida modema. O Brasil
muito. Coitados! É uma profissão difícil. Há
não parou nunca, como eu digo; o Brasil está
os anônim<?_S que não apareCem nunca. Mas
em marcha; o Brasil não é uma proposição
quero dizer que, neste momento aqui,
antiga para a contemplação dos historiadores
creiam, os jornalistas perderam as suas posie dos sociólogos modernos. O Brasil é uma
ções. Não são mais os jornalistas que comanproposição moderna de ir adiante, de ir avandam a opinião pública; é o noticiarísta; é o
te. No Brasil, aqueles que são céticos, duvidosos, os velhos do restelo, que há por toda
homem que colhe as informações; que trás
para o jornal e, com essas_ informações, o
a parte e sempre, e que impediam que as
eleitor, aquele que conduz a vida pública no
naus saíssem navegando pelo Oceano Atlânfundo da sua consciência, discrimina o- que
tico, com medo de que fossem cair nos abismos, onde o mar se despejava, esses não fizelhe convém ou desconvém e vota de acordo
com a sua consciência própria.
ram nada. Quem faz são os -homens que
crêem, os homens que têm fé, os- homens
Então, o noticiarista é que tem essa grande
que acreditam, os homens que trabalham.
responsabilidade: trazer para a opinião púbUAquilo que está na grande obra renovadora
ca a vérdade. Como o Papa João Paulo II
e realizadora de São Bento: HOra et labora"
agora acaba de repetir, é preciso amar a verora e trabalha. É pelo trabalho que o Brasil
dade, dizendo a verdade, por mais dura que
se revela. Perguntam os descrentes: "mascosempre, essa verdade é, por si mesma, consmo pelo trabalho? O Brasil não está em plena
trutiva. É através do conhecimento das nosdesordem, em plena indisciplina, na indisciS<!-S maZelas, das nos_sas dificuldades, daqueplina econômicã, não sabemos para que rumo
les obstáculos que =se impõem na nossa estravamos? "Nós outros, que estamos na floresta,
da e nó nosso caminho, é através do conhecinão temos a capacidade de ver e divulgar
mento dessas dificuldades que poderemos subem as sombras das árvores. Essa indisciplina
perá-las e vencé-las um dia.
é natural! Nós todos vivemos dentro dela,
Não fiquem temerosos a respeito do Brasil.
indisciplinados, o, que me faz relembrar, Sr.
Façam como eu: s_ejam ufariíStas. É tão bom
Embaixador da Austria, aquilo que Metterser ufanista~- é tão bom acreditar, é tão bom
nich disse, certa vez., a-respeíto do_ Brasil.
ter a crença. Por que pensar que, de um mo-·
Quando o Brasil se tornou independente, co- . menta para outro, este univerSO vai" desabar?
mo sabem, com muita ajuda da Rainha LeoNão, não vai desabar. Este universo repete-se
poldina, Metternich fez esta observação: •'Q
infinitamente: Cada homem, eu disse, é um
Brasil é como uma cidade grega em que todos
univetsO em si mesino; tada homem é Llma
mandam". E eu a observar: e ninguém obeinterpretação do momento em que viveu. A
dece. Em mandarem e não obedecerem, eis
história-ioda, íntegra, em todos os seus capíw
aí o que nos caracteriza: uns mandam, outros
tulos, desd.e o paraíso terreal até hoje, a histów
não obedecem, mas, em mandar, há uma disria de um homem repete~se nele mesmo. Muiposiçáo do espírito em relação a uma f~rça
tos poderão não acreditar: há o analfabeto,
criadora; em não obedecer, há uma reação
há o incapaz, há o estróina, há o indigno,
do espírito em defesa da liberdade também
há o corrupto, há tudo isso, mas há, nele,
de criar.
o home_m, o homem reSpeitável, o ·homem
Os que estão de um lado apóiam; os que
que se dedica de alguma maneira a descoestão de outro lado desap6iam; ambos, no
brir-se a si mesmo na sua consciênCia, aquele
entanto, são levados pelo mesmo carisma:
homem socrático por excelência que diz, co.:querem marcar a posição da sua geração. Camo Sócrates uma vez: "Deus pós· me em Ateda indivíduo é um universo; cada homem acanas como um moscardo sobre as costas de
ba por si mesmo, é o homo finitO. Cada indivíum árdego cavalo para trazê-lo desperto".
duo, portanto, é uma revelação da divindade.
Para trazer um povo desperto em processo
E quando Deus, como está escritO na EH6Ha,- de constante construção, é necessário vir e-
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dizer-lhe a verdade, a verdade nua e crua.
a verdade socrática po.r excelê~cia.
Agora mesmo, falava lá com o meu Colega
José Sarney - comparece pouco à Academia, mas vou chamá-lo à responsabilidade
- a respeito do jeitinho brasileiro. Mas o
jeitinho brasileiro é uma glória! O_ que há
é que não o entendem. Esses estrangeiros
criticam o Brasil, dizendo como certo funcionário de uma alta embaixada no Rio de Janei·
ro procurado por um· grupo de rapazes que
queriam ir a sua têrra para aperfeiçoar os
seus conhecimentos técnicos, apreseD.tou
uma série de condições. para isso: é preciso
saber Inglês. Era uma dificuldade, nem todos
sabiam Inglês~ é preciso ter cursos, nem tOdos
tinham ctlrsos, enfim, pôs outros· obstáculos.
Então, o rapaz disse assim: mas o senhor
não pode dar um jeitinho? Qú.àndo ele" diSs·e
isso, o funcionário· da embaixada retrucou:
-"C! que o senhor p_ensa, que o meu país é
u~ país carnavalesco como o Brasil'.' Um país
onde se dá jeitinho? No me~ pafs não se dá
jeitinho nenhum". Eritão vieram os meninos
a mim para conversar e queixar-se, disseram:
veja, fomos lá e o homem não entendeu nada.
E eu disse:_- com prejuízo dele, com prejuízo dele. Ele não entendeu o jeitinho, porque ele não tem concepção, não tem altura
intelectual, não tem força de comando, não
sabe, ele é perdido na técnica, em principias
e normas. - Agora Vocês é que estl.io certos
com o jeitinho. O que queriam os meninos
comigo? Disseram: quem sabe se o senhor
falando com o embaixador não daria um jeitinho? (Risos) Falei ao embaixador e dei um
jeitinho, os meninos foram, porque o jeitinho
é llma palavra de convicção,_é_persuasivo por
excelência. E graças ao jeitinho que resolvemos todos os problemas da nossa fronteira
sem brigar com ninguém, é graças ao jeitinho
que fizemos_ a Independência pelo jeito histórico com que foi feita.
Certa vCz, estava em Nova Iorque, naquela
Avenida das Nações, e me mostraram as estátuas dos grandes heróis das independências
dos __ paíseS latino-americanos; lá estava .Washíngton, o primeiro de todos, o pai da Pátria,
lá estava O 'Higgins, do Chile, lá estava San
Martin, lá estava Bolívar, sobre todos. Todos
maravilhosos, de bronze em atitude bélica.
E, eu perguntei: E o Brasil, não figura em
nada disso?_ (Risos) Não está aqui_nenhum
· br:iSiieiro? E o homem diz: "Não, o Brasil
não figura". Por quê? Eiltão, ele dísse: "Porque o Brasil não teve heróis da Independên~
cia. Teve a habilidade política de um professor, de um homem de rabona, chamado o
Patriarca da Independência do Brasil". Patriarca, por quê? Porque_ e_le, para realizar
essa Indepen-dência, fez concessões, foi um
diplomata na verdade, conduziu o problema
em todas as operações diplomáticas que se
fizeram necC:ssáriàs com aquela habilidade de
um Talleyrand, aquele Talleyrand a respeito
do. qual se dizia que era um homem de t~l
sorte que jamais havia traído a França. "Mm~
tas traições pratiquei" - dizia ele - "mas,
nunca, contra os interesses· do meu país".
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Vejam, como é preciso ... Isso tem hora
marcada? (Risos)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Para V. Ex•, não.
O SR. AUSTREGÊSILO D-EATIIA YDE
- Porque eu sou assim, vou falando, vou
falando, não tenho hora marcada. Então, só
saio daqui quando vocês todos ficarem ufa~
nistas e acreditarem no jeitinho, acreditarem
no homem da robona, acreditarem no homem que concedeu- dizem os historiadores
interpretativos- dizem que nós pagamos alto preço e, desde esse tempo, é que pedímos
dinheiro emprestado e não pagamos jamais
as nossas dúvidas.
Como não pagamos as nossas dívidas? Nós
somos o País de maior credibilidade no Mun·
dol
Vocês estão pensando; nós devemos 220
bilhões de uma moeda chamada dólar. O que
é isso? Amanhã descobrem em Carajás uma
mina de ouro e nós pagamos num dia as nosw
sas dívidas, os nossos débitos. E a prova que
nós temos credibilidade é que falamos com
o FMI, ao qual pertencemos, e que é apenas
um sistema de normas que devem ser seguidas para obter determinados fins e credibilidade financeira no Mundo.
Nós' já escrevemos 14 cartas de intenções
e não cumprimos nenhuma, e continuamos
mandando todas. (Risos)
Então, é uma habilidade, por quê? Porque
os nossos credores sabem que, no dia em
que decidirmos realmente a náo pagar, eles
serão os primeiros prejudicados. Nós pagarew
mos, na medida do possível.
Se me pedirem para ser Ministro das Finanças, eu estou perto disto. Ninguém pediu,
por falta de juízo, para eu ser Ministro das
Finanças. Eu mostraria isso, que--o método
a ser adotado é simplesmente trazer a chave
do tesouro no cós da calça, e dizer ao Presiw
dente Nelson Carneiro: ··- Olha, Nelson,
está tudo muito bonito etc., mas quanto cusw
tou isso?'' Sem traquejar.
Então, nós poderemos atravessar os temw
pos. E quanto à dívida de 220 bilhões de
dólares, eu costumo dizer aos· meus amigos
mais íntimos, àqueles a quem eu posso dar
conselhos: vão guardando algum dinheiri"nho, para emprestar daqui a uns 30 anos ao
governo norte-americano, que virá de pires
na mão pedir ajuda ao BrasiL
Isso vai acontecer, porque me lembro muito bem que nos anos 20, jornalista, o Brasil
todo estava trémulo, assustado, o câmbio
desce, O· câmbio sobe, porque o Brasil foi
chamado a pagar 10 milhões de libras. Todo
mundo estava assustado -o que fazer? como
proceder? Dez milhões de libras. Mas conti~
nuamos a vida, não pagamos os 10 milhões
de libras. fizeram oUtros _entendimentos. E
hoje 10 milhões de libras eu sei de muitos
de vocês que têm em contas secretas na Suíça.
(Risos)
Isso significa, meus caros amigos, que não
há temor.
;

I

)

Olha, Lima Barreto foi muito contra Machado de Assis. Lima Barreto dizia de Machado de Assis essa Coisa extraordinária, que
Machado de Assis tinha_ medo dª crítica portuguesa, que escrevia segundo as regras gramaticais dos clássicos portugueses, os setecentistas, oitocentistas.
· Ora, Machado de Assis, de certo modo
e momento, depois que foi romântico e passou a v_er o ft!ndo das_ almas, a tirar a sua
inspiraÇão daquilo que é mais profundo, os
resíduos mais íntimos da psicologia humana,
depois que ele começou por esse caminho,
ele apenas era restrito, ele via as Almas, era,
como se dizia o_de Dante, quando andava
por Ravena cabisbaixo, depois que o de Florença o chamara para voltar, ele em Ravena
recusou e disse_:_

"-Nunca o reverta, não voltarei nun~
ca."
'
Dante não voltava, por quê? Porque ele
vivia no fundo das almas; ele penetrava na
alma. Quando ele passava nas ruas de Ravena, o povo dizia: aquele desceu aos infernos.
E para descer aos infernos é preciso ter, antes
de mais nada, coragem de descrevé-lo, ter
sentimenfo puro e alma riõbre pal-ã não sofrer
as penas eternas do fogo.
Vejam, pois, cOmo podemos juntar-nos,
aqui, nesta Sessão- Solene, com tantas altas
personalidades. Eu vi o Senador Marco Maciel, que está olhando de longe, ele é pernambucano, ele estava conversando todo o tempo, em- vez de me estar ouvindo, para aprender alguma coisa. (Risos) Ele é pernambucano, e Pernambuco tem uma contribuição
maravilhosa a respeito de tudo.
Eu conto sempre umá.história que na'riei
a ele, e foi realmente muito interessante, uma
história simpl~s, agradável. Minha gt~e q'!Ie.
era pernalnbucana e daquelas que acreditavam que o Beberibe se une ao Capibaribe
para formar o Oceano Atlântico, tudo que
era grande, tudo que era importante, tudo
que ·era nobre, que era belo, era no Recife
que se encontrava. Ela tinha uma especial
veneração pelo Teatro Santa Isabel.
No Teatro Santa Isabel falaram os maiores
oradores. Tobias Barreto, Joaquim Nabuco,
José Mariano, como já disse, os grandes nomes. Como sempre cilfialava com facilidade,
e tinha uma memórí"a extraordinária, ela dizia
assim: meu filho, vocé, um dia, precita falar
no Teatro S<inta Isabel. Mas eU- náo via ocaw
sião, não via a·drclinstãncià criada para qUe
eu me deslOCasse para ·o Recife, para falar
no Teatro Santa Isabel, mas fui para a ONU.
Lá, conduzi a Declaração Universal dos Diw
reitos Humanos. E se há um espanto - é
o que hoje me foi' Proporcionado por uma
alta figura polítTcã do Brasil, que me disse
que nunca tinha lido a Declaração Universal
dos Direitos Humanos, e que não sabia que
o Brasil tinha participãdo desse evento. Participou. Partícipou daquela maneira reconhecida pelo Presidente Jimmy c_arter, quando,
em menSagem: enviada a mim, 30anos depois,
disse: "O Sr. exerceu a liderança vital para
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a Declaração dos Direitos Humanos". E fui
o orador escolhido, por unanimidade, para
a sessão solene que, a 1ü de dezembro df:
1948, se proclamou essa Carta inascescfvel
e de pura eternidade, que não pode sofrer,
no curso dos tempos, nos seus 30 artigos,
não é versátil, nenhuma outra maneira, nenhuma outra concepção, nenhuma outra cedação. Ela é íntegra e perfeita, pOr si mesmã.
Fui o orador, naquela ocasião, e quando desci
da tribuna, vi, com espanto, Roberto Schumman, Ministro das Relações Exteriores da
França, voltar-se para mim, me abraçar e dizer. "O Sr. é o maior orador que eu já vi".
Eu fiquei espantado. Orador é como Uil\ passarinho que canta, o sapo que coaxa, é alguma coisa que é dada pela natureza, não há
motivo especial de se criar orgulho e vaidade
do fato de que, como o pássaro canta, o orador fala. Quando o orador possui memória
para trazer o conhecimento, os conhecimentos vários que fornecem ao orador a matéria
do seu discurso.
_
Pois é, na matéria deste discurso, dentro
deste Senado Federal, neste Parlamento com
a representatividade de cada um dos Senho·
res que aqui se encontram, todos os homens
cultos, todos os homens que contribuíram de
alguma maneira para o engrandecimento do
Brasil nessa sua nova fase tão difícil para muiw
tos, mas tão fácil para mim. Vivo- risonho,
feliz.
Há crise no Brasil? Não, não há nenhuma
crise, digo eu. Porque crise é interrupção de
um processo e no Brasil nunca se interrompeu
o processo da desqualificação, da d~sones
tidade e de tudo que constitui hoje a nossa
preocupação essencial na vida.
O B~sil marcha adiante, o Brasil está conosco.
Relembro, nesta hora solene em que aqui
nos encontramos, com tanto agradecimento,
portador dessa gratidão da Academia Brasileira de Letras pela honraria tributada a um
dos seus fundadores. Digo a um dos seus fundadores, porque Lúcio de Mendonça foi também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras.
Mas Machado de Assis quando no seu pequeno, maravilhoso e insuperável discurso,
pela eloqüência, PeJo sentido profuri.do qu-e
deu a cada palavra, falando na fundação da
Academia, disse: "Fundada por um moço,
aceita e completada por moços". Mas não
disse o nome de nenhum deles. O velho queria ficar soZinho. E considerava-se, aos 59
anos de idade, um velho. Com 59 anos de
idade eu posso ser pai de todos vocês presentes. Todos têm menos 20 anos do que eu.
Até o Paulo Cabral tem menos 20 anqs do
que eu. Eu poderia ser o pai, tenho a experiência, tenhO o saber, eu tenho, sobretudo,
o culto daqueles valores perpétuos que não
acabam nunca: os valores d_o espírito humano.
Trabalhei pelos Direitos Humanos com
-uma pesquisa através dos séculos, que começou no paraíso terreal. A primeira des_o_bediência de Eva não foi mais do que o primeiro
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grito pela liberdade. A mulher foi seduzida

pelas serpentes, que naquele tempo falavam,
hoje apenas mordem e envenenam: as serpentes. Eva compreendeu: se comeres do fruto daquela árvore do bt!m e do mal, ficareis
iguais a Deus. É por isso que ele não quer
e fez e::;sa proibição de comer uma fruta. E
Eva danou-se para comer fruta. Era todo dia
maçã, de noite e de dia, Adão já estava exaus-

to! (Risos.) Não havia naquele tempo, mas
foi aí que Adão disse:_ E va, com esse seu
ar promíscuo de serpente, comigo, dia e noi-

te, vacé acaba tendo AIDS. (Risos) Então,
Deus veio acabar com isso. Você não terminou a história de sua mãe, de ir ao Teatro
Santa IsabeL Ah! quer que eu termine a história de Santa Isabel. É que depois de eu ter
ido falar na ONU, de ter sido proclamado
um dos maiores oradores no Ocidente e tudo
isso, cheguei aqui e fufgabar-me com minha
mãe: "Minha mãe, eu não falei no Teatro
Santa Isabd, mas falei na ONU, diante de
sete mil pessoas, a escol da inteligência, da
diplomacia, do jornalismo, dos governos de
todo o Mundo". Ela voltou-se para mim, com
ar irónico, e disse: mas não é a mesma coisa.
Coube-me, depois, fazer um discurso no
Santa Isabel. Foi uma das noites em que o
Teatro regurgitou de alto_ a baixo. Anunciaram por toda a parte que eu iria fã.lar no
Teatro Santa Isabel. As tantas, quando prolongando-me em discurso afora, vi que iam
saindo três rapazes e uma moça·. Voltei-me
para eles e lhes perguntei: "Estão saindo agora? Esperem que haverá um prémio para eu
distribuir depois"'. Eles se sentaram novamente, para continuar ouvindo a minha palestra.
Para finalizar, gostaria de dizer que. além
da gratidão da Academia Brasileira de Letras, além da certeza de ufania que impera
em todos os corações que acabam de me ver
e me ouvir, além de tudo isso, quero exprimir
aqui a nossa esperança, mais do que uma
esperança, mais do que uma fé, mais do que
uma crença. Renan, naquela 'famosa oração
sobre a Acrópole, a Acrópole de Atenas, cercada de ameias para defesa da cidade onde
estava o Parthénon, o templo sagrado, dedicado aos deuse_s, Ele voltou-se, escreveu
aquela oração inesquecível:
"Um imenso rio de esquecimento nos
arrasta para um abismo Sem nome.
Oh! Abismo '"'Tu es !e Dieu un-ique".
Tu és o único Deus."
Em seguida, disse que aqui na terra tudo
não é senão símbolo e sonho: Symbole et rêve,
mas que em todo símbolo e em todo_ sonho
há uma parte da verdade.
Aqueles deuses que adoramos, a fé que
tivemos não deve ser jamais uma cadeia a
prender-nos - "on ne doit jamais être une
chaine; on ne quitte en verseJe quand on a
soyensement roulé dans le drap de pourpre
ou dorment les dieux morts - um lençol de
púrpura onde dormem os deuses mortos.
Cada um de nós tem o seu deus que morreu, mas no coração de cada um de nós rea-

cende e revive um novo deus, uma nova crença, uma nova esperança, uma fé condutora
para-Os destiltos infinitos.
-Costumo sempre relembrar aquele solilóquio do ''Fausto", no qual ele diz, numa hora
terrível da vida do grande inspirado Goethe,
ele diz simplesinente iss_o:_ quando a iinagi- nação de-sâObia as suas asas atrevidas, é com
eterqidade que ela sonha no seu delírio.
Nós todos, brasileiros, somos delirantes;
nós todos., hrasileiros, sonhamos com a eternidade. (Muito bem! Palmas prolongadas. O
orador é efetivamente cumprimentado.)

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DJ;: ASSUNTOS SOCIAIS
5' Reunião realizada
em 13 de dezembro de 1989

Às dez horas e trinta minutos do dia 13
de dezembro de mil novecentos e oitenta e
nove, na sala 19 da Ala Senador Alexandre
Costa do Senado Federal, so!:> a presidência
eventual do_Senador l'vl;ucos Mendonça, reúw
ne-se a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. Foi registrada a pre!'iença das
seguintes personalidades: Senador Carlos Patrocínio, Deputado Federal Raimundo Rezende, Vereador/SP Roberto Tripoli, Gal.
Roberto França Domingues -Presidente do_
CNP, Dr• Laura Maria Regina Tetti- Ce-tesb/SP~_Dr. Diomedes Cesário da SilvaRepresentante da Associação dos Engenheiros da Petrobrás; Dr. João Baptista Risi Júnior- Reptesentante do Miriistério da Saúde,_ Dr. Guilherme EstreHa- Superintendente do Centro de Pesquisas da Petrobrás,
Dr. Henrique M. Silva Porto- Superintendente Adjunto de Suprimentos da Petrobrás,
Dr. Fe1i5.:"Andrade da Silva- Coordenador
Téçnic_o dO Álcool do CNP, Dr. Trajano Luiz
Kelmer de Andrade- Diretor de Manutenção CMTC/SP, Dr. José Cláudio Manesco
-Assessor de Comunicações da Cetesb, Dr•
Marie Kalyva de Almeida Rosa- Assessora
Divisão de Qualidade do Ai da Feema/Rj,
Luiz Fernando Guaragni- Assessor Parlamentar do Deputado Estadual Mário Madureira/RS, Carlos Antonio A. de Gouveia Sindicato dos Químicos- e Engenheiros Químicos/RJ, Engenheiro Nilton B. B. Freitas
- São Paulo - _SP e Sta. Sabá Monteiro
- Brasllia- DF. Deixaram de comparecer,
por motivo justificado, os seguintes Senadores: Severo Gomes, José Fogaça, Ronan Tito, Francisco Rollemberg, Humberto Lucena, Cid Saboia Carvalho, João Calmon, RonaldOAragão, Nelson Wectekin, Raimundo
Lira, Jutahy Magalhães, João Lobo, Odacir
Soares, Lourival Baptista, Çar!os Chiarelli,
José Ignácio Ferreira; José Paulo_Bisol, Carlos de'Carli, Carlos_ Alberto, Jarbas Passari·
nho, MáriO Mã.ia, Ney M<~rranhão e Jamil
Haddad. Abertos os trabalhOs, o Senhor Presidente faz um breve pronunciamento sobre
os objetivos que se pretende alcançar com
a presente reunião que destina-se ao debate
público sobre a importação do metanol e seu
uso como combustível automotor em nosso
País. A seguir têm início as palestras dos Sew
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nhores convidados seguidas de interpelações
dos senadores e debatedores que, por determinação da presidê-ncia, suas notas taquigrá~
ficas serão anexa-das à presente-Ata, bem como, os documentos encaminhados à Comissão de Assuntos Sociais, do Senado Federal.
:Nãda mais haveri.do a trata-r;e-ncerra-se a reunião, lavrando eu;-Luiz C:Iáudío de "Brito,
Secretário da Comissão, a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelei Senhor
Presidente. - Senador Marcos Mendonça,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Mendonça) - Neste instante, dou por instalada a
reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, Comissão
esta que, no regime de suas atribuições, tem
competência para examinar as questões relativas ao meiO ambiente, as questões relativas
à saúde, dentro do âmbito do Senado Federal
e que, houve por bem, atendendo solicitação
nossa e por deferência do Sr. Senador José
Ignácio Ferreira, seu Presidente, determinar
a realização de uma sessão extraordinária
nesta data para exposição e debate públicos
a respeito da importação e distribuição de
metanol em nosso País.
O Exm\' Sr. Senador José Ignâcio Ferreira,
Presidente desta Comissão, delegou-nos a tarefa de presidir esta reunião, na medida em
que, por motivos de força maíof, S. Ex• não
póde estar presente nesta oportunidade. Por
outro lado, esta reunião está sendo devidamente gravada;o r6ici.tório será encãi:nínhado
a todos os Membros do Congresso Nacional
e publicado no Diário Oficial e nos Anais
desta Casa, para registro, de tal forma que
todos possam tomar conhecimento.
Ela não tem nenhum efeito deliberativo_,
tão-somente tem o objetivo de esclarecer
informar ao Senado, à população em geral,
a respeito dessa matéria que tem ocupado,
tem sido discutida e deb<i.tida com muita intensidade nos últimos dias em nosso País.
Justificaria a ausência dos Srs. Senadores
na medida em que há, hoje, neste instante,
uma série grande __ de reuniões de Comissões
que, como vocês sabeffi, terminam o período
legislativo nos próximos dias e o Senado e
o Congresso em geral estão num esforço concentrado, portanto, os Srs. Senadores estão
dis-tribuídos nas mais diversas Corriissões para
ultimar essas matérias que transmit<i.in neste
instante e que necessitam ser aflalisadas-ã.té
o final deste semestre.
Temos aqui a_pre:sença de algumas pessoas
e algumas não puderam vir e outras, inclusive
a nível de São Paulo, parecem que estão em
dificuldades de vir, segultdo nos informaram ... temos aqui a·presença de espeCialistas
e técnicos que irão expor e que foram convidados para tant0, o General Roberto França
Domingues, que é o presidente do Conselho
Nacional de Petróleo, Dr. João Batist~ Rizi,
.diretor da Secretaria Nacional de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, Dr. Gui~
lherme Estrela, Superintendente-Geral do
Centro de Pesquisas da Petrobrás, Maria
Caura Regina Terti, do_ Cetesb, da Diretoria.

e
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Imobili~

EntãO-; durante_ esses cinc9 anos, o que se
viu? Uma produção de carros a. álcool que
chegou a atingir_ 95_%_ do total das montadoras.
A esses fatores se acresceram outros. Por
uma política econômfCa dó -GoVernO; para·
o combate à inflação, os preços do álcool
foram Contidos. O Ministério da Fazenda
dentro de unla política de não elevar os preços de produtos básicos, ele não permitiu o
aumento_ d~ preços justos aos produtores de
álcool, não estimulando, também, o crescimento da produção como o mercado exigia.
Conseqüência: chegamos a este fim de ano
de 89, com falta do produto, sem estoques.
Não temos estoques de álcool.
O Ministério das Minas e Energia foi constantemente alertado pelo CNP, então, promoveu-se sucessívas reuniões em que se procuraram soluções para resolver ou minimizar
o problema. Essas reuniões contaram com
as presenças do Minístério de Minas e Energia, Ministério do Desenvolvimento, IndúsO SR. FRANÇA -Sr. PreSlderite, inicial- tria e dp__ Co.mé;:_c;io _e, em algumas vezes, o
mente, queria renovar minha satisfação em Ministério da Saúde, o Ministério da Fazenatender ã. solicitação de fazer este depoimen~ da, com a Anfavea,_ com a Petrobrás, com
to aqui no Congresso, já que é a.quarta ou o C!';lP, co~ produtores de álcool, com o
quinta vez que aqui compaieço e sempre pro- pessoal do meio ambiente, particularmente,
curo dar a maior prioridade a esse chama- a Cetesb, e se chegou à proposição de uma
mento porque nada temos a esconder; acho série de medi~as que vi!il_l.m evit~~ o desabas~
que esctarecimentos ao Poder Legislativo, só tecimento de álcool.
servem para demonstrar a clareza das nossas
A mistura da gasolina ao álcool hidratado
proposições e, ao mesmo tempo, nos forta- é de5% -medida essa qlle não teve o suceslecer nas medidas que defendemos.
so esperadO, Por dificuldades operacionais.
Hoje, mesmo, tenho lá no Conselho Nacio-- A redução do teor do álcool anidro_ na gasonal do Petróleo, uma reunião plenária em lina, foi de 18 para 12% - medida emer~
que há dez Conselheiros representantes de gencial que prejudica o meio ambiente, mas
dez entidades düe~ntes reunidos para tratar que nos permitiu reduzir alguma_ coisa no condos assuntos de màior relevância. E, já que sumo do álcool. As misturas com metanol
não foi possível adiar essa reunião-, prefe- - vamos chegar a elas; a redução do álcool
rimos aqui comparecer, deixando o nosso ple- para a indústria qui mica - e estamos fazendo
nário com um representante para presidi-lo.
isso. As transferêp.ci3.s de álcoois regionais
Prefiro começar, fazendo um ligeiro retros- · do Nordeste para o Sul, na época da safra,
pecto sobre o problema do metanol: sua im- do Non:teste e do ~ul para o Norte~ quando
portação e sua utilízação como agora está da safra do Ç~ntro~Sul.
aparecendo.
Agora, como bem ale-itãmos:·na ocasião,
Desde 1985, que-o; Conselho Nacional do
Pecróleo vem alertando as autoridades, quan- para o Ministério das Minas e Energ:ia,_ duas
to ao problema do ·desabastecimento do ál- medidas básicas __ s_e_ impunham, para que não
cool. Naquela ocasião, tínhamos estoques houvesse _o des~bastecimento, na época do
muito grandes, da ordem de 4 milhões de_ fim de janeiro, fevereiro e m~ço do ano de
metros cúbicos ou mais, suficíentes para qua~ 90, que é a épOca em que há a coincidêncía
rro meses de consumo.
das duas entressafras, tanto da região NorNo entanto, a partir daquele ano, o consu~ deste como da região Centro-Sul. Porque,
mo exacerbado do álcool, estimulado por duas são as regiões produtoras de álcool no
uma relação de preços artifiCial de 65% do Brasil: a CentrO-Sul qUe englobã--ãqui tamálcool em relação a gasolina, fez com que bém o Ceiltro-Oeste;-e o Nordeste, que enhouvesse uma produção exagerada de carros globa o Norte.
a álcool, e o aumento do consumo do álcool
Esses períodos de safra são diferentes.
se fez de maneira exagerada.
Mas, nesta época, começo de ano, elas coinciAo mesmo t_empo_, a produç?o de c_ana, dem. Então, prevíamos que em 90 nesse pematéria-primá para fabricação do álcool, fi- r(odo de entressafra coinum das duas áreas,
coo estagnada. Então, o consumo cresceu 'haveria falta de álcooL Essã.s medidas foram
exageradamente e a produção ficou estag- todas -tomadas. Mas o CNP e os- órgãos da
nada. E o consumo cresceu, por que?_ Porque Ce_nal dissemos que duas medidas báSiCas Se-se manteve_ por muito tempo uma rel~ção riam necessárias, para evitar esse desabas~
de preços com referência a gasolina que favo- tecimento ..
recia extremamente ao consumidor de álcool.
Quais São elas? Primeiro, c:iue a Petrobrás
E ele foi levado, por uma questão puramente adquirisse todo o álcool produzido na medida
da velocidade da sua produção, para renovar
económica, a optar pelo uso do carro a álcool.
de DesenvolvimentJ e Programa de

zação da Cia. de Té'cnologia e Saneamento
Ambiental. Essas pes~oas terão a oportunidade de expor seu ponto de vista sobre essas
questões e, posteriormente, inclusive a palavra estará aberta para aqueles que quiserem
fazer algumas considerações a respeito.
O General Roberto França Domingues
acedeu a esse convite_ envidando os maiores
esforços na medida em que, inclusive, compromissos outros na sua agenda, até o impediriam de aqui comparecer.
Mas, com o objetivo de esclarecer a esta
Casa e aos Srs. a respeito dessa tormentosa
questão, ele aqui comparece.
Então, desde logo, gostaría de dar a palavra ao General França porque talvez 5'. Ex•
tenha qui! se retirar antes do término desta
reunião~ de tal forma que o General possa,
desde logo, nos dar a sUa opinião, o seu ponto
de vista sobre essa questão.
Com a palavra o Sr. General França.
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seus estoques que estavam a zero. E a segunda, que não se permitisse exportação de açúcar, enquanto o mercado nacion·aJ não fosse
abastecido de álcool.
Infelizmente, nenhuma d~ssas medidas foram tomadas. A Petrobrás alegou, e com razão, que ela não tinha recursos para imobilizar essa quantidade de álcool necessária para recompor seus estoques - a Petrobrás está
numa situação económico-financeira muito
difícil, e todos sabemos disso - e o IAA
e o Ministério de Desenvolvimento e COmércio disseram que, devido a compromissos internacionais, tinham de fornecer açúcar para
o mercado internacional.
Ess~ medidas básicas recomendadas, repito, não foram tomadas. Essas outras medidas
que·citeí foram medidas que seriam complementares. Acresce-se, ainda, que apesar de
termos feito uma estimativa de produção de
13 milhões de metros c~bicos de álcool, o
que aconteceu? Tanto na região Cent!O-Sut
Comb na região Nordeste houve c]_uebra de
safra.
A estimativ~_de __produç~o que é forneci4a
pelos próprios produtores ao IAA, repito is~
so, a estimativa de produção de álcool que
é fornecida pelos próprios produtores de álcool ao IAA, Qão foi cumprida. No Centr_oSul houve uma queda de 10%, que corresponde quase a 1 milhão de metros cúb_icos.
)::m _conseqüência, o desabastecimento foi
agrãvado já no meio da safra agora no fím
do ano. A importação do metanol - que
é onde desejávamos chegar, isso é apenas
uma repassada,- foi uma das últimas medidas a serem consideradas. Em duas reuniões
em que participaram representantes de todos
esses setores de que falei, repetindo, Ministério das Minas e Energia, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Minis.:tério da Saúde, Ministério da Fazenda que,
inclusive, nos facilitou com um capital de giro
de 40 !pilhõe~ de Oólare_s para começar as
exportações. A Anfavea, CNP, Petrobrás,
produtores de álcool de todo o Brasil, Cetesb
aprovaram essa medida. Essa medida não foi
tomada de afogadilho por um só órgão. Foi
toma~a por uma reupião em que estavam,
no_ mínimo, 3 ministros presentes e uns 40
representantes. E não foi feita só unia reunião. foram 4 reuniões a respeito.
Por que se deixou para último caso a importação do metanol? Porque era urn produto
qu~ ?ão existia e não existe em quantidade
suftctente no mercado .internacional. Real~
mente, esse uso- do metanOl, que é uma tendência mundial, em todos os países do hemisfério Norte há estudos, programas em andamento para uso do metanol, como um combustível limpo e oXigenado, que será misturado à gasolina para despoluir cidades com
alto grau de poluição.
_metanOl na -mistura, ao cOlltrárío do quê
se pensa, ele não é um agente poluidor, assim
como álcool. O Governo americano do Presidente Bush fez o clean-eat. Ele propôs ao
Congresso americano um programa de 5 anos
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para despoluir as cidades usando combustível
metanol como o grande agente despoluidor.
Então, em razão de não existir álcool no

Brasil, decidiu-se por um substituto semelhante~ O metanol, na mistura com a gasolina, se comporta como o nosso etanol, como
o nosso álcool produzido de cana-de-açúcar.
Agora, outros aspectos d_o metanol - não
quero entrar muito nessa área técnica porque
aqui tem representantes da Cetesb e oUtros
técnicos que f?:Odem dár esse testemunho.
Mas, queria leÍilbrar que o metanol tem outros aspectos que talvez sejam desfavoráveis.
Realmente, o manuseio é tóxico, mas não
tão mais tóxico do que a gasolina. Dizem
que beber um copo de metanol morre. E alguém já experimentou tomar um copo de gasolina para ver o que acontece?_ O metanol
não será feito para beber, será feito para queimar no tanque do combustível, misturado a
outros combustíveis.
O metanol, também em cantata com a pele, ele é absorvido pelo corpo, ele tem esse
efeito .. Mas, quando contaminado, se for lavado com água, imediatamente esse efeito
desaparece. Os vapores do metanol fazem
mal à saúde, assim como os vapores da gasolina. Nós estamos acostumados a trabalhar
com gasolina. O perigo que vejo - e reconheço isso devido a nossa cultura - é que
os usuários, aqueles que trabalharão diretamente com ess_e produto, façam confUsão
com o nosso etanol álcool. Aí, realmente,
há perigo. Mas, se esse produto for tratado
com os mesmos cuidados Com que é tratada
a gasolina e feita uma campanha esclarec_edora para esses usuários, acredita'mos que esse prOduto possa perfeitamente ser usado.

Esclareço que essa campanha estava sendo
preparada, sendo elaborada pela Petrobrás
em conjunto com o CNP, com o Ministério
da Saúde e com outros órgãos e orientará
aqueles que terão contato direto com o produto, com a mistura. Essa mistura, no máximo, terá33% de etanol. Nos Estados Unidos
estão trabalhando com uma mistura de 85%
de etanol e 15% de gasolina.
Quero esclarecer, também, que os proprietários, no caso os usuários, não _terão o mínimo problema quanto a esse uso: As emissões
do metanol e da mistura são muito menos poluentes que o da gasolina. O grande problema ambiental é o monóxido de carbono,
e o metanol diminui as .emissões de monóxido
de carbono.
Temos no Brasil, há mais de 15 anos, fábriCas de metanol. Visiteí sexta-feira passada
uma fábrica de metanol no pólo petroquímica
da Bahia. Nessas fábricas nunca houve acidentes, porque o metanol há muito tempo
é empregado como produto para a petroquímica. A fábrica lá é uma fábrica comum, assim como as Outras dó pólo petroquímica.
Nós não vimos diferença nenhuma nas precauções de outras fábricas.
Ora, acho que há uma falta de informação
a respeito. A nossa posição é muito clara.
Temos um déficit de aproximadamente 40
~as de falta de álcool a part~r de fevereiro.

A sociedade vai optar: falta de álcool ou usar
metanol. Nós estamos, agora, indo à Justiça,
que já deu em açóes_cíveis, cautelares; a proibição, expor o nosSo ponto de vista. Se a
Justiça se manifestar a nosso favor ou contra
nós acataremos e deixaremos ã sociedade a
escoJha.._Se.uma determinada organização de
meio ambiente de um estado achar que nesse
estado não s-e pode usar o metanol, muito
bem, nesse Estado não será empregado o metanol. Agora, faltará álcool. É um problema
de custo-benefício. A própria sociedade decidirá isso.
O SR.-~PRESIDENTE (Marcos Mendonça) - Queria registrar aqui a presença do
Senador Carlos Patrocínio, do Deputado
Raimundo Resende e tambéiri- as presenças
do Engenheiro Milton Freitas, do Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas
de Saúde dos Ambientes de- Trabalho. Dr.
Henrique Silva Porto, Departamento Comercial, Superintendente Adjunto de Suprimento da Petrobrás, aqui representando o Presidente da Petrobrás. A representante_ da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio
de Janeiro, engenheira Marri Cal ia de Almeida Rosa.
Há uma série de autoridades que deverá
dar o seu depoimento acerca da matéria. E
como disse no iilíCio desta reunião, o General
anteriormente tinha assumido um compromisso junto ao Conselho Nacional de Petróleo, uma reunião deste Conselho, e por uma
deferência especial a esta Casa ele nos honrou
aqui com a sua presença, nesta oportunidade,
mas, terá que se retirar 8J1tes do término des-.
ta reunião para ·se deslOcar para o Conselho
Nacional de Petróleo.
Então, antes de dar a palavra aos demais
debated01:es, convidados, abriria para alguns
e·sclarecifueritos que eventualmente os Senhores desejem com relação ao_ General, que
em seguida se retirará.
Solicito a quem fizer uso da Palavra que
se identifique, de tal maneira que conste na
fita de gravação, além de mencionar o órgão
a que pertence.
Concedo <:t palavra ao Vereador Roberto
:t"ripoli,.da Câmara Municipal de São Pauto.

O SR. ROBERTO TRIPOLI - Câmara
Municipal de São Paulo, Vici-Presicente,
'Partido Verde,
Gostaria de dizer que infelizmente o Deputado Estadual Carlos Mink não pôde comparecer pór motivo de palie nos equipamentos
dos computadores das aerolíneas.
E"ritão;-gostaria de aproveitar já que o 'Deputado Carlos Mink não se encontra, dirigir
uma pergunta ao General França.
Já há cinco anos, o Governo já Sabia que
faltaria álcool no Brasil.
Em relação ao Próalcool, uma questão que
me desculpe, o Senhor já se ·pronunciou a
respejto, mas eStou chegando agora e não
sei se já respondeu. a esta questão,
Todos nós sabemos que os usineiros recebei'ã.in todos os incentivos para de~nvolver
o proejto· Pró-álcool, financíamenios, em-
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préstimos, sem jurOs e sem correção monetária, que ao meu ver, no meu entendimento
são doações do Governo aos empresários.
E sem garantir que esses empresários fornecessem o álccoL Quer dizer, o Governo
não teria garantia nenhuma do fornecimento
de álcool, transformar a cana-de-açúcar em
álcool. De repente, o açúcar cresceu muito
no mercado externo, valorizando muito, então, os usineiros estão transformando a cana
em açúcar, em melado, e exportando.
Quer dizer, o que eu pergunto, na verdade,
qual é a política energética nacional clara e
transparente, para poder assegurar à população o abastecimento.
Eu mesmo tenho um carro a álcool, e não
sei o que vou fazer. Quer dizer, esta é uma
questão.
Em relação à cidade que eu trabalho, a
Cidade de São .Paulo.

O SR. GENERAL FRANÇA-O Senhor.
não gostariá de separar as 'questões, para não
misturá-las?
O SR. ROBERTO TRIPOLI- Pois não.
Uma questão é por que o Governo já sabia
que há 56 anos atrás ia faltar álcool, e só
agora fez _esta importação do metanol? Esta
a primeira pergunta.
.
.
Segunda, qual a garantia que ·nós temos,
com todo esses subísidios que o Governo deu
aos usineiros garantir qUe ele transformasse
a cana~de-açúcar em álCool. Quer dizerEUgostaria de oUvir do Senhor em relação a
isto.
·
QSR. GENERAL !'RANÇA- O Senhor
sabe que este problema do álcool e do açúcar,
porque o açúcar não é problema do CNP,
o CNP trata do álcool para fins de utilização
como carburante. Mas, só para se ter uma
idéia, este problema álcool-açúcar tem três
setores bem distintos que tratam deles. O setor de piodução é do Ministério de
Desenvolvimento e Indústria e ComerCiO- e
do IAA., quem produz, quem dá estímulos,
quem controla, quem faz a política é o IAA.
E ligado ao Ministério de Desenvolvimento
e Indústria e Comércio.
Quem controla preços particularmente de
5 anos para cá, e ferreamente diz q ri. e 'não
abre um milímetro de brecha é o Ministério
da Fazenda. E quem contrqla o abastecimento é o Ministério de Minas e Energia; através
do' CNP com a Petrobrás.
·
De maneira qÚe, este problema de preços
e financiamento realmente escapa a minha
competência.
Posso tentar dar uma explicação do que
aconteceu.
·..
Realmente, como o Senhor diz, e esta sempre foi a nossa posição, os usineiros de -todo
o Brasil, receberam financiamentos substan~
ciais, em condições favoráveis, para aUmentar a produç~o do álcool e abastecer o roer~
cada nacionaL
E com o aumento do açúcar, no mercadointernacional, que passou de 180 dólares para
500, eles preferiría·m dar prioridades ao açúcar. É uma questão comerciaL
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Aí é que entra a minha diveigência com
o' IAA, acho que como este financiainento
foi concedido,· nós teremos que dar prioridadé ao abastec~mento de átcool para depois
fazer export<:tção de açúcar.
•
Sempre dLc;se isso. Não é. a primeirã--ve;z
q"ue repito: concordo com esta posição.
Agora, realmente, o Miriisté'rio da fazenda
procurou conter durante todos es.te tempo
os preços dos produtos dos derivados e do
álcool, fazendo com que não houvesse esti:
mulas para a plantação, para a extensão çla
área cultivada de cana, para aumentar a produção de álcool, que favorecido por uma relação muito baixa de 65% ao preços da gasolina, fez com que crescesse no desejo do consumidor ser proprietários do carro a álccol,
porque era muito mais barato rodar com álcool do que com gasolina.
Houve esta relaç~o de 65% muito tempo
conservada, .o qpe aconteceu? Fez com que
não se remunerasse adequadamente os produtos. A comercialização deste álcool se fizesse com déficit, tinha que ter subsídio, subsídios esses que não eram ·pagos pelo Governos e sim pela Petrobrás, levando a Petrobrás
a ter prejuízos na comercializaçãO.do.áli:col.
E estimulando brutalmente o consumo.
Os estOques se acabaram e chegamos a esta
posição, em que não há estoque e consumo,
temos de alimentar esse Frankstein que criamos, que é uma frota de 4 milhões e SOO
mil carros a álcool.
. ,
Este é a explicação que no meu en~ender
é o que aconteceu.
O SR. ROBERTO TRIPOLI -Gostaria
de colocar, t3.mbém, e o General colOcou que
.eStão represen~ados está aí a Laura Perti, da
Cetesb, e outros representantes de órgãos
ambientais. Foi aprovado ppresse órgãos ambientais. O lbama se colocou contrárío à impOrtação do metanol, e a Cetesb, pelo primeirO levantamento que tenho aqui em mãos,
diz o seguinte:· "'Que tal prática é recomendável apenas emergencial e temporariamente, pelo menor período possível, evitando-se
a sua aplicação nos grandes centros urbanos,
até que sejam obtidos os resultados mais con.
clusivos a respeito."
Quer dizer, entre centros urbanos o caso
a cidade de São PauJo. Não existe qm relató·
rio de impacto ambiental, Para este produto
se trabalhar .como combustível. O manuseio
que o Senhor Tocou, quer dizer, é claro que
toda pessoa se beber gasolina ou álcool vai
morrer.
No meu entendimento está que em São
pauto são 18 mil frentistas, que não têm conhecimento nenhum, infonnaÇãO iiehuma, a
respeito do metanol, toçio dia eles vão respirar, e isto vai cair na mão deles, é aquele
"paninho" que eles enxugam e isto também
tende a prejudicar a saúde.
Então, mesmo uma entidade científica e
os órgãos ambientais estão se posiciOnando
contra. Como o Senhor vê isto?
O SR. GENERAL FRANÇA- Prim~iro
que tudO, queria explicar que essa campanha
preventiva está sendo feita e sorá desenca-
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deada ,muito antes. da mistura a ser distri·
bufda. Para e·s~a campanha, a Petrobrás -já
contratou uma empresa, já tivemos várias
reuniõeS a respeito, e ela vai ser feita. Essa
vai se:r feita,
·
Sobre essa questão da inalação da niistura
de metanol, tivemos, na segunda-feira,. em
São Paulo, na Cetesb,, uma informaçã9 interessante: as inalações_do metanol equivalem
às da gasolina. Foi dito por um físico da Uni·
versidade- a· Dr" Odete estava prese,n1e lá
quando ele,disse isso. Para mim é surpresa.
O'Senhor poderia repetir o restante da pergunta?

O SR.
- Se não existe um
relatório de impacto ambiental em relação
a esse produto e se, pelos pareceres da Çetesb, se ele não deve ser utilizado em grandes
centros, como o senhor pretende colocar o
metailol no merCadá?
'Há unia outra informação que eu gostaria
de ouvir· do senhor. Fui informado - não
posso afirmar, porque a fonte" nãp é of~cial
- de que o déficit de álcool no Brasil e de
400 mil metros cúbicos p-or mês, e·a Petrqbrás
s_Q_ tem condições de misturar esses três 1produtos em 150 mil metros cúbico's/mês; eh tão,
faltará álç:ool do mesmo jeito. Nos jdrnais
de hoje, o Ministro das Minas e Energ~a diz
a mesma coisa.
OSR~ GEN'ERALFRANÇA-Nãoacredito que o MinistrO das Minas e Energia tenha
dito isso, porque ele não tem esse dado. O
que ele d~z é informado pelo CNP e _p,ela
Petrobrás_. OS 6rgãos técnicos dele somos
nós.
·
·
Relativãmerit"e--ao 'Problema do meio am~
biente, realmente a Çonama exigiu esse relatório de impacto. ambiental. Esperamos, porém, reunir dados para fornecer isso em ten;lpo hábil. Essas medidas já foram tomadas
no exterior há muito tempo. Denver, no Co·
!orado, e Los Angeles são_ os dois lugares
em que a poluição é muitO grande. Exatamente nesses grandes centros, os Estados
Unidos estão usando o metanol para diminuir
a poluiçãO:
Está havendo um engano: o metanol é de~
poluidor. Ele é tóxico, mas não se deve confundir roxidez com poluição.

O SR.
- General, gostaria
Pe deixar bem claro que a oposição dos ecologistas não é só em relação ao metanol. O
metanol despertou, na sociedade como um
todo, o problema da política naCional de
energia. Comô -eu disse, há cinco anos, vocês
já saPiam da. falta de_álcool e só agora tomaram ,providências no sentido de importar o
metanol.
Passo a palavra a outros qu~ qUeiram também fazer perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Mendon·
ça)- Registro a j)resençá do-Dr. Carlos An·
tónio Asseurudi Gouvêa, que é do Sindicato
dos Engenheiros Químicos do Rio de Janeiro, e do Engenheiro Diomedes Cesário da
Silva, que é da Associação dos Engenheiros
da Petrobrás. Aliás, dou a palavra ao Diomedes, que queria fazer uma pergunta.

O SR. D!OMEDES CESÁRIO DA SIL·
VA- A nossa preocupação. em termos das
duas entidades que estão aqui e que, inclusive, colocaram essa posição publicamentea Associação dos Engenheiros da Petrobrás,
o Sindicato dos Petroleiros e o Sindicato dos
Engenheiros Químicos- era basicamente a
seguillte: a questão do metanol tem todas
essas considerações preliminares que foram
feitas. Hoje. está-se chegando ã situação para
a qual a Petrobrás já vinha alertando desde
1986 e 1987, que era de conhecimento púbHco
e para a qual não se tomaram providências
maiores.
Então, colocamos claramente qu.e para nós
essa responsabilidade e:-tá caracterizada como sendo dos. usineiro_s_, já que eles tinham
compromisso assinado com o Governo e com
a Anfavea de colocar esse produto à disposição do mercado; senão, os veículos mio teriam sido colocados no merCado. Hoje, esse
compromisso não é honrado, fruto do preço
do açúcar no 'mercado internaciOn-al. Este é
um registro que consideramos bastante importante.
Para nós, já que existe um acordo assinado,
a solução seria honrá-lo e proibir-s_e ou taxarse a exportação de açúcar de maneira a não
permitir que falte combustível internamente.
Caso _contrário, deveriam ser tomadas certas
medidas. Então, todas as outras medidas -que
foram analisadas ao lçmgo de pelo menos um
nao são paliativas. E bom que se diga que
o metanol, que tem a Série de problemas levantados, não .vai resolver o problema. Isto
é de conhecimento público também. Outras
alternativas, coffio conversão de motor a álcool para gasolina, foram sugeridas também
e poderiam·ter sido utifiiadas pelo Governo
há algum tempo. Então, medidas poderiam
ter sido tomadas e não' de emergência, como
as que estão sendo tomadas agora.
Consideramos -que o estudo da questão do
metanol está em aberto. Nãonos posicionamos afirmãndo que o metanol é tecnicamente
inviável. O que reivindicamos é que isso seja
analisado mais longamente e que sejam feitos
estudos de impacto ambiental. Todos os tes~
tes - da Cetesb, do CIPS e da Anfavea .ainda são preliminares. Citou-se que os Esta·
dos Unidos usam a misturà de 85 de metanol
e 15% de gasolina. É impottante que se diga
que essa mistura· está sendo testada para: ser
utilizada daqUi a Círico anos pelo menos. Ninguém está fazendo isso para ser usado· daqui
a pouco.
Diante desse quadro, acreditamos, Primei·
ro, que se deva estudar o problema mais longamente; segundo, se ainda vai haver problema de poluição, isto pode ser claramente provado - pode ser feito vários testes e estudos
de ipacto ambiental, e colocado para a sacie·
dade_ perfeitamente, o que seria feito com
todos esses trâmites.
-Previa-se começar a comercializar o produto quinze dias após a chegada do metanol.
Sinceramente, não acredito queE~ 1Cm qEiinze
dias, consigamos esclarecer a população sobre os riscos. Alega-se que só há um perigoo
.I

'\

' .
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de morte se se tomar um copo ou-meio copo
de metanol. É claro que ninguém vai ser- maluco de fazer isso; mas sabemos do hábito
de muitos frentistas- e há vários alcoólatras
entes eles- de, à noite, com o frio, fazerem
uma batidinha, espremendo limão no álcool
do posto e tomando. Vai ser muito difícil
convencer alguém de que há metanol misturado e que ele pode morrer. Isso pode acontecer.
Como técnico e engenheiro da Petrobrás
e, acima de tudo, como cidadão, prefiro ficar
com o meu carro parado e debitar isso aos

nhum acidente. Pode ser que aconteça, mas
oS riscos não são tão graves como se quer
dizer.
.
_
_
_
.
E nós teremos de fazer uma opçao mutto
simples: ou paramos grinde parte da frota
a álcool ou teremos alguns problemas desse
tipo que o Sr. levantou.
Estamos nós, no CNP - foi o último a
se convencer da importação do metanol. Foi
o último.
A Petrobrás, muito antes que o CNP OSr. é da Pctrobrás ...

usineiros e ao Governo, do que ter sobre
mim a responsabilidade de ver as pessoas
morrerem. Sem dúvida alguma, isso vai recair
sobre alguém. Esse é um ónus que o governo,
o CNP e demais entidades devem assumir.
As medidas foram discutidas, mas, por várias
razões, não foram adotadas. Pelo que sei,
a responsabilidade dessa campanha ficou com
oCNP.
O SR. GENERAL FRANÇA -Não, Senhor. Todos os órgãos deram aprovação: o
Minstério da Saúde, o Ministério das Minas
e Energia, Ministério da Jndústria e do Comércio, Petrobrás e CNP.
O SR. DlOMEDES .CESÁRIO DA SILVA - A informação que eu tinha era essa;
mas, não sendo, isso não modifica absoluta~
mente o quadro. Seja de quem for a responsabilidade, afinno peremptoriamente que, em
quinze dias, não dá para esclarecer a população de jeito rienhum, e que istq é um grave
risco. Teria cjue se fazer um estudO-muito
mais longo, vencidas todas as etapas e com
uma grande campanha de esclarecimento da
população. Aí, sim, talvez possamos adotar
isso. Caso q;mtrário, -alguém vaí ter que ser
responsável. A pergunta é quem ficaria responsável pelas mortes que adviriam com isso.

O SR.
lamentável.

O SR.
- Essas premissas é
o Senhor quem ao; está estabelecendo. Ninguém falou em quinze dias.

O SR. DIOMEDES CESÁRIO DA SILVA- Qual é o tempo?

ü SR.
-O tempo necessário
até a distribuição, que não sabemos quando
vai começar. Na nossa opinião, a Justiça vai
demorar muito mais do que isso para decidir.
Essa campanha só poderá ser desencadeada
quando o pessoal que vai manusear estiver
ilustrado, educado, esclarecido. E já estamos
em ligação co.m o sindicato dessas classes para
isso.
Além disso, a mistura vai ter um corante
bem característico- vermelho- para mostrar visualmente que esse produto é tóxico.
Quem for fazer a sua caipirinha Com o álcool
vai ter caipirinha vermelha, vai ser diferente.
Não nos esqueçamos de que qualquer medida tem risco. Os SenhOres sabem que o
trânsito mata 50 mil pessoas por ano no Brasil. Os Senhores sabem que a po!Úíção pelo
mercúrio nos rios dos garimpos intoxica cidades inteiras.
Toda medida tem o seu custo e benefício.
Não vamOs dizer que não vaí àcontecer ne~

OSR.
fez.

_-

Eu lamento isso, acho

- É lamentável mas o Sr.

OSR.
-Não, eu não fiz.
O _SR.
- A Petrobrás apresentou
essa proposta junto com os o-utros todos.
O SR.
-Os técnicos da Petrob.rás
não avalisaram isso.
- O SR:-Nós, aqui, estamos defendendo uma posição tomada unanimemen-

te.
O SR.
-Bom. só complementando, eu queria dizer duas coisas.
Primeíro, está colocando G.OmQ posição da
Petrobrás; então, eu entendo que isso. seja
uma posição da direção da Petrobrás.
-Segundo, os técnicos estão representados,
aqtii, pelas suas entidades.
Eu represento uma entidade que_é da Associaçãó dos Engenheiros da Petrobrás, querepresenta mais de cinco mil associados, num
universo de sete mil. Então, praticamente re·
presentamoS a quase totalidade dos técnicos,
que são associados.
QuerO c;plocar, primeiro: me passaram
uma cópia do documento, da pesquisa de
combustíveis do Cetesb, no primeiro relató·
rio preliminar, assinado pelo engenheiro Gabriel, da Di':':is~o de Coordenação de Programa de Veículos, em que ele diz que a versão
final dos testes e programas a serem divulgados deverá s.er submetida e aprovada previamente pelo Ibama/Cetesb.
Eu acredito qúe isso seja. uma preliminar
para qualquer divulgação e, por' fim, apenas
repisando essa questão, admitamos que, hoje, a Justiça libere a utilização do metanol
e ele possa ser misturado ao álcool. O Sr.
acredita que o temPo necessário, e o Sr. estima em quanto para poder colocá-lo nos pos. táS, após a campanhaP
·
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Perrobrás, está aqui, repre~entando a_Presí~
dência da Petrobrás, o Dr. Henrique Silva
Porto, que é Superintendente Adjunto de Su~
primentos, e que, depois, terá oportunidade
de .se man.ifestar a respeito.
O SR.
-Eu queria só acres:c.'entar
que o metanol,_se for Utilizado, o será na
proporção de_60% de etanol, quer dizer, do
nosso álcool, 33% de metanol, isto é, o imoportado.., e 7% de gasolina.
Vai ficar muito difícil á frentista fazer uma
batidinha para tomar com esse cóquetel.
O SR. TRAJANO -Meu nome é Trajano, sou diretor da CNTC em São Paulo, e
represento, aqui, a Prefeitura de São Paulo.
___ General, eu queria colocar uma questão,
que- acho que é importante.
O álcool veio para livrar o País de um estado de refém, em que nós estávamos na época
dos áraQ~s, com relação ao problema do petróleo. E, num instante, se pareceu, realmen~
te, como uma grande saída, como uma saída
estratégica de independência.
Durante esse tempo todo, nós chegamos,
agora, numa situaçã-o onde, talvez, nós sejamos reféns, novamente, não dos árabes, mas
do comércio europeu que está comprando
nosso açúcar e ·criando dificuldades.
Aliado isso à propal<~da iniciativa privada;
que, muitas vezes_, não nos garante aquela
situação de segurança, principalmente em setores estratégicos, como é a questão da energia, no caso dos usineiros, nós estamOs nessa
situação.
Foi colocado pelo Sr. mesmo que nós não
tínhamos todo o metanol do mundo aí à disposição e, emendando um pouco a pergunta
do companheiro Tripoli, é preciso que fique
claro que essa medida, pela própria velocidade com que forarii tomadas -eSsas decisões
todas, é emergencial, é uma medida que vai
pela visão, talvez, da Petrobrás e do CNP,
é wna postura que, momentaneamente, vai
solucionar o problema, mas não cura a doença.
O SR.
- E ela é temporária, é
temporária, ela não é para fiCar definitiVamente, é para re..'>olver uma crise qu.e nós
. teremos, agora, nessas entreSsafras 'do ano
de 90.

OSR. TRAJANO.:.._Cei*"· ntàotel•
umasituação em que vai •t kt!a rml
campanha, vai se prepilr:
·.lo c, ulf~>t, •
neamente, vamos adot
._ produt". que
depois vai set: retirado
. E impoitante que-s• •Jiocado, acho que
. O _SR,._ --~---~c-- Vamos te_r que exami~ · a nível de política, a Jungo e médio prazo
-,--infeliZmente, nó~ estamos neste País, em
nar. Vamos ter que examinar e ninguém vai
políticas emergenciais Sistematicamente _tomar medida precipitada.
·
que isso vai ser feito agOra e vàrser retirado",
O St. está sempre partindo de hipótes_es
ou seja·; eni. ciü.anto tempo nO!>- vamos solucioe pedindo conclusões. Fica difícil cte chegar
. nar isso, ou daqui a um ano vamos_ ter que
a uma conclusão,,não é?
fazer nova campanha, voltar o metanol no··~t·
-Não.
OSR.
mente e essa questão é complicada,
Eu gostaria de saber, também, nós ii I,ve-·
O SR. PRESJD;ENTE (MarcOs Mendonmos alguns investimentqs na área d() m(;t,t,
ça) - Eu gostaria que cada um se identificasse _e à entldade que representa e gostaria
n_ol, se não me engano, na época da O.':l!im·!
de salientar que, com relação à questão da
em que 'foi imroz:-tada uma tecnologia sovi~-
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tica, de (inaudível), e esse projeto_ não foi
para a frente.
Eu gostaria de saber se, na ocaisão, a questão foi realmente ambiental, ou se foi económica; por que a política de metanol que foi
implantada à época não se desenvolveu?
E uma última questão referindo-se a essas
mudanças todas, com relação a combustíveis,
de gasolina para álcool e, agora, para metanol, como fica a questão do consumo, a
adaptçaão dos motores?
A população será que está avisada com
relação às alterações de consumo que vai ter,
a questão dos custos represados que venham
a pressionar novamente, ou seja, quanto é
que custa isso para o bolso do cidadão, se
está bem claro a nível de consumo? A adaptação de motores, será preciso o ataque aos
motores, quer dizer, a população realmente
vai ser informada da possibilidade de ela inserir um novo combustível na grande maioria
dos carros e nós podemos ter problemas, sem
contar, é claro, que vamos discutir muito mais
sobre a questão da toxidade e do impacto
ambiental.

ao Brasil, mas ele é caro, muito mais caro.
Não'há substituto para o petróleo barato.
Nenhum combustível substitui o petróleo barato, muito menos o álcool.
Agora, o álcool é despoluidor; o álcool não
leva divisas_ nos~as, o álcool dá _empregos,
mas é preciso manter eri1 certos riíveis, caso
contrário teremos subsídios monstruosos para manter a frota enorme de carros a álcOol
que temos- no Brasil.
Se isto é pÕiítica governam-entãT, rrianter
esse consumo brutal de álcool, o Governo
é quem deve fazé-lo e não a Petrobrás, porque esses subsídios são sempre sustentados
pela Petrobrás, mudemos a relação álcool/gasolina que no momento está baixa, tomemos
essas providências e o álcool é necessário.
Consultem os técnicos em meio ambiente e
constatarão que o álcool é despoluidor, como
o metanol também o é pois é uma espécie
de álcool, daf não entender a confusão que
se está fazendo hoje.
Dizem que a cidade mais poluída do m_undo, que é Denver, no momento está usando
metanol intensfV:imente, quer dizer, fazendo
testes para uso intensivo no sentido de despoluí-la. Há uma tendência mundial para o emprego do metanol, inclusive pelo preço, porque o metanol é tirado do gás natural que·
hoje é o produto existente em maior quantidade no mundo.
Espero, desta forma, ter respondid,o a pergunta.
Gostaria de dizer que estou respondendo
as perguntas de todos os que vão_aqui fazer
explanações. Preferiria que as perguntas fos-·
sem feitas aos outros explanadores.
O SR.
..::..só uma questão que enten·
do ser importante. Dentro desse espírito despoluidor que, claro, deve estar movendo toda
a população, inclusive o CNP, relativo a questão do gás natural como um grande combustível despoluidor e em grandes reservas no
Brasil. Parece-me que o CNP tem tido problemas ou algumas entidades tem tido problemas para se fazer um programa de larga escala em investimentos ou liberalização do gás
que seria realmente um~ saída e que poderia
ter uma solução de longo prazo.

O SR.
- Eu vou começar pelo
fim, por essa pérgUnta.
Essa mistura de 60% de álcool nosso, etanol, 33%-de etanol e7% de gasolina foi recomendada pela Anfavea como a ideal.
Ela diz que não é preciso alterar nada, nem
regular motores. Nada.
A Anfavea foi amplamente consultada.
A respeito do problema do álcool, eu quero, aqui, lemDrar alguns antecedentes sobre
quando ele foi criado, o Pro_álcool, qual era
a situação na época e como ela evoluiu.
Na época do segundo choque do petróleo,
no fim da década de 70,_o petróleo estava
quase a 40 dólares, o barril chegou a 39 dólares e não havia ninguém que o quisesse vender. Nós tínhamos que implorar para conseguir comprar petróleo a esse preço.
O Iraque foi o único páís que nos vendeu
as quantidades _de que necessitávamos, assim
à troca de barganhas e negócios.
CriOU-se o Proálcobl exatamente para li·
vrar-se dessa dependência e sempre pensando que o petróleo se manteria nesses níveis.
__
Não a<;onteceu_.
O SR.
- Há um engano fundaPrimeiro, o níVel, a produção, o preço caí- . meptal pelos que tratam do problema do gás.
ram, caíram muito.
Todos pensam que o gás ntural existe em
Os Srs., s.e_deflacionarem o preço de um quantidade mas somos extremamente escasbarrril de petróleo, que, hoje, está na ordem sos em gás. O Brasil tem muitO pmfco gás
de 18 dólares, e colocarem a inflação no dó- natural; temos consumidores interessados no
lar, verão que o preço do barril de petróleo con·sumo de gás natural em todos os estados
está menos que 10 dólares, naquela época mas não o temos. Se form_os dar gás natural
anteior, descontando a inflação do dólar, para ónibus, para carros, para táxis e outros
teremos de importá-lo e isso seria muito onetambém.
.
.
O Brasil, que produzia 160 a 180 mil barris, ·roso pois_ requer naVios e terminais especia.está produzindo 650 mil, e, hoje, uma verda-. lizado_s_:__ O dia e_m g,ue _a meta da Petrobrás
de inconteste: um barril de gasolina refinado passar de 17 milhões de metrOs cúbícos por
custa 20 dólares. Um barril de álcool custa, ·dia para 70- inilhões, pode ser que tenhamos
g_ás, mas no moment'o nãó'- o -temos e para
no· mínimo, 45 dólares.
O álcool, nós achamos que devé sérpreser- tê·lo precisaremos de dinheiro para investirl'1.
'
mento.
:'mente, é um recurso nosso, que não_
.1~amos importar, expcnder divisas, que
O SR.
- Essa ii::Lfórmação é imda e.mpregos, que dá uma série de vantagens
portante porque, de uma maneira ou de ou-
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tra, o setor de transporte público está fazendo
um esforço muito grande para investir seria·
mente na questão do gás. Essa informação
é importante porque a Petrobrás tem alegado
que essa situação de oferta ilimitada de gás
não existe.
O SR.
- Para ónibus emJransportes urbanos despoluidores o CNP dá todas
as prioridades e facilidades de preço. Existem
portarias e políticas a respeito; para ónibus
em cidades como São Paulo, V. s~ terá todo
o apoio do CNP.
- O General manifestou
O SR.
aqui a-Sua-impossibilidade de continuar. Existem algumas pessoas inscritas para fazer perg~ntas e não sei se o General cederia.
A SRA. LAURA PETRO ...,.... No caso não
seria nem uma pergunta. Sou Laura Petro_
da Cetesb e sem dúvida nenhuma vamos conversar muito a respeito dessa questão, a Cetesb como já está sendo insiStentemente- citada deseja esclarecer que esse relatório técnico, que é o relatório que na verdade existe
e no qual estamos nos amparando, realmen~
te, aborda que não estamos fazendo estudos
do metanol, contemplaildo a pOssibilidade
dele fazer parte da nossa matriz energética,
isso não está sendo colocado, que ele pode
ser uma saída emergencial; precisamos continuar estudando o problema mas desaconselhamos que isso seja feito sem que mais resultad_os objetivos sejam alcançados mas na seqüéncia desse mesmo relatório se anuncia
que sendo absolutamente necessário, recomenda-se, que seria melhor não usar nas
grandes cidades, não ter o problema, não ter
a falta, não termos a quantidade de monóxido
de carbono que temos na cidade de São Pau._
lo, tennos mais tra_n_sportes coletivos enfim
serfa melhor um monte de coisas.
Agora, dentro de um fato concreto, a Cetesb estudou uma questão eminentemente
do ponto de vista técnico. Se for -íinprescindível o seu uso então que se faça com as
seguintes condicionantes que já são relativamente conhecidas e explanarei mais devagar
quando fizer uso da palavra.
Uma outra questão só para, pelo menos,
não ficar com urticária, quando se ouve falar
em conversão de motores de álcool para gasolina me dá arrepio. A cidade de São Paulo
não suporta isso. Essa crise que espelha uma
melancólica falta de planejamento, um gande
retrato dos problemas nacionais, que ela pelo
menos sirva para sairmos daqui com um passo
adiante e definirmos alguma coisa em termos
de matriz energética saUdável j:lmbientalmente e economicamente sem contemplar medidas como essas que são aparentemente levantadas no calor da emoção das discussões e
que são verdadeiramente desastrosas do ponto de vista ambiental.
A Cetesb inclusive coloca isso em vários
documentos que já foram distribuídos no sentido de nem __Q_~nsar em compensar a falta
de álcool com mals diminuição de anidro na
gaso~ina, conversão de carrQ a álcool para
gasolina e to?as essas .medidas que decidida·
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mente, em termos objetivos, temos repetido
isso, a cidade de São Paulo simplesmente não
comporta mais, não aguenta. Entraremos em
alerta de emergência; não é mais u_ma questão
de "se", é um fato objetivo: a cidãde de -São
~auto já chegou no seu limite.

O SR.
palavra.

-

Sr. Presidente, peço a

O SR. PRESIDENTE (Marcos Mendon·
ça) -Concedo a palavra a V. Ex•
O_SR.
-Gostaria de manifestar
a minha grande preocupação. Cheguei atra·
sado_, mas participando das informações e dos
esclarecimentos que foram dados relativos às
perguntas que foram aqui feitas percebi que,
praticamente, as perguntas que desejaria fazer já foram feitas mas, quero manifestar ã
minha extrema preocupação, como médico,
em um assunto que vem oferecendo muita
discussão polêmica na Imprensa.
Não sei o que foi afirmado da experiéncia
que precisa ser feita, o rcrri.po, quando será
aplicado, quando o General afirma que em
janeiro, fevereiro ou março Dão tereillos mais
álcool para o consumo e o metanol deverá
estar em uso, quer dizer, prematuramente
é uma experiéncia porque nos pa!Ses onde
o metanol está sendo usado em caráter experimental ainda não se chegou a uma conclusão do ponto de vista do consumo em massa.
Então, limito-me apenas a dizer ao General
da minha grande preocupação como médico,
nessa posição pois o que falta no nosso País,
o que observamos - pois ele atravessa dificuldades imensas - é a credibilidade que
existe no povo e que existe de uma maneira
geral nos setores e nas instituições. Essa credibilidade compromete a confiança que o povo pos:;;a ter para entrar em uma experiência
dessas.
Foram feitas aqui afii'niações pelo General
que esse é um processo que deve passar por
uma reversão posteriormente, seiia então
uma aplicação temporária. l:;;so já nos acalenta um pouco, porque os efeitos afirmados
do ponto de vista de danos à saúde são até
irreversíveis porque atinge o_sistema nervoso,
atinge o parenteral hepádco, o coração. Então, sobretudo na área do sistema nervoso,
isso nos preocUpa de uma maneira treffienda.
E se e_sse é o País, se esse povo evita poluição
do meio ambiente mas jogam em cima do
pov_o uma ameaça com lesões a sua saúde
e lesões irreversíveis, eu fãmento pfofundamente que isso possa vir a ·-o-correr-, eu desejaria até esses veículos ficassem parados e
houvesse uma outra medida mais coerente
com a agravidade da situação e que fosse
até drasticamente adotada, para que esses
malefícios não pudessem ocorrer, porque o
indivíduo atingido, e nós sabemos que o nosso povo é muito atrasado, está muito atrasado
para deixar de aspirar, atú1vés de uina mangueira, esse_ grande perigo.. que vão fazer,
nós vamos ter elementos no posto ou em casa
ou no meio rural, sobretudo, tirar de um reservatório na base da mangueira, aspirada ·

pela boca. Então, a minha preocup,ação
maior seria do ponto de vista de saúde.
As outras perguntas foram feitas a-(j_ui,
questão de custo do consumidor, questão de
importação do metanol, se haveria realmente, em face dessas possíveis agressões do futuro se seria mais conveniente ao País aumentar
a sua impOrtaçãO do petróleo ainda que o
meio ambiente tfvesse um pouco mais de ser
atingido, mas não gostaria que nenhum brasileiro, nenhum irmão tivesse ou sofresse uma
conseqüência fafa1 ·pelo uso de um prodUto
que já vai ser aplicado com bastante preocupação e já com a preocupação também da
sua reversão. E isso vem demonstrar, mais
uma vez, que nós todos temos que dar uma
certa justificativa na questão da credibilidade
que o povo vem apresentando com relação
a tudo nesse País, tudo é na base da improvi·
sação, tudo na base do atraso, é isso que
nós sentimos aqui. EntãO- eu quero felicitar
o General pela oportunidade de ter vindo
aqui e de ter dado as suas explicações, _mas
fica aqui o ffieu protesto, fica aqui sobretudo
a minha grande preocupaão com relação à
saúde. Somente isso e muito obrigado pela
atenção.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Mendonça) - Para efeito de registro, quem usou
da palavra nesse instante foi o Deputado Rai~
mundo Resende.

O SR.
- Deputado, eu compreendo a sua pr~ocupação como médico.
Essa preocupação que V. Ex• manifestou em
várias reUT:iíões antes âa tomada" d-a decisão
da imp-ortação do metanol foi levantada pelo
CNP, foi por nós levantadas, particularmente
porque são segmentos que estão estreitamente ligados ao CNP, que são os operadores
de postos. Mas eu não sei se o Sr. estava
aqui quando eu tive a oportunidade de dizer,
eu tive o cuidado de ver, de visitar uma fábrica que faz o ni.etánol do l>ólo Petroquímico
de Camaçarí, na sexta-feira _pa:;;sada, e -lá fui
informado que em três fábricas; do meu conhecimento, no Brasil, e nunca tivemos acidentes, nem intoxicações nem problemas. Há
15 anos se fabrica aqui, ouço uma celeuma
mlSlu"r::lâOO:Se-rn.aUsive tõxidez Com poluição
ambiental. Em cima da fábrica de metanol
no pólo petroquímica de Camaçari estavam
bandos_de pombos pousados em cima: Como
é que -o pombo pode viver num ambiente
tóxico, poluído? Os Srs. sabem que quando
desembarcaram o metanol em São Sebastião,
o pessOal da Petrobrás estava de escafandro
de austronauta, de luva<;, desembarcando e
oS tripulantes do navio estavam de bermundas e sanda_lhas havaianas rírido do nosso pessoal? Então, criou-se -uma celeUma proveniente .da desinformação. Eu quero lembrar
um fato que aconteceu, quando nós, a pedido
dos próprios produtores de açúcar, reduzimos a mistura de 22% do álcool anidro na
gasolina, a Anfavea, os jornais flzemm um
alarme tremendo-: vai estragar motor, vai desregular motor, vai bater pino, o carro não
Vai pegar, foi uriiã Coisa. OS Srs. sabe:in há
quanto teinpo" essa medida foí tomada? Há
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quase quatro meses e não houve uma reclamação, uma concessionària, um protesto nos
jornais coõtra a reduç~. Mas, o que se fez
de escândalo naquel&<poca, é só consultar
os jomaos.
:.l,
Nada aconteceu, mdls amigos, não vamos
querer exagerar os raiei>, há problemas mais
não são esses que estàú alardeando por aí,
vamos tomar precay.çõ_~s. Agora, repito, a
sociedade, a Justiça vafdecidir: não querem
met<!-nol, _não se usa _II?-etanol. Agora, grande
parte da frota nossa de álcool vai fiCar-parada
dois ou três meses.
--~

O SR. PRESIDENIT (Marcos Mendoça)
- Nós agradecemos a presença do general.
Ele realmente, anteriormente, já havia comunicado a iQ:lpossibilidade de permanecer
por mais tempo nessa oportunidade. Mas eu
tenho a impressão que ~s pessoas que continuarão presentes aqui no debate, inclusive
o representante do Conselho Nacional de Petróleo terá a oportunidade de dar os esclarecimentos que serão levantados pelas pessoas
-aqui presentes.
Eu agradeço a presença do General, acho
que as explicações e o depoimento foram extremamente elucidativó_l, e que permitirá que
a população e o Senado~ederal, o Congresso
e as autoridades aqui resentes tenham um
melhor conhecimentq ~ s razões que levaram
a essa política ao uso desse combustível no
País.

-fin

O SR.
relação à política
energéticã que-o--CNP-_fenha elevado e i fa1ta
-de credibilidade nãO Só.:com ameaça que nós
vamos resolver o probl_~ma da política energética no País.
..{
O SR.
- É-!Jma pergunta dirigida
especialmente ao Ged'!ral ou o Sr. poderia
fazer essa pergunta ao ...
A SRA. MARIE CALIVA- Na verdade
não se tratava bem de pergunta, cabia um
esclarecimento, com relação como representante do Rio de Janeiro.

O SR.
__ -O Sr. poderia fazer
e o representante do CNP, que aqui ficOU
presente poderia responder, o Sr. poderia se
identificar antes para o efeito de registro?
A SRA. MARIE CALIVA- Eu sou Marie_ Caliva, estou aqui representando a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio
de Janeiro. É -o seguintê: o General, ele logo
no início da expOsição, falou que a decisão
do uso do matanol tinha sido respaldado em
estudo e através de vários organismos. E me
cabe aqui esclarecer 0: seguinte: o entender
da equipe técnica da Feima que teve acesso
à documentação que subsidiou essa decisão
é extremamente importante colOCar e-sses estudos que foram Ü!ito de que fato foram fundamentais mas eles são insuficientes-na verdade para uso efetivo a partir da idéia para
a prática do uso do metanol, particularmente
nos grandes centros urbanos e principalmente
n_o R_io_ de Jaridro com as cara~terísticas que
tem.
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Então, um dos aspectos que eu gostaria
de ressaltar que no caso seria :um complemento necessário a esses estudos não se sabe

ainda da

quantidad~

de emissão de: formal

de idos nos gáses de combustão. Não se sabe
igualmente a quantidade de mentanol não

queimado nos gases de escape; não se sabe
ainda qual o comportamento do veículo do
ano modelo que seja representativo de uma
frota circulante nos centros urbanos, pelo menos. os três quatro grandes centros, porque
os estudos parece;m que foram feitos com veículos muito recentes, e eles não seriam repre-

sentativos da frota circulante. Estes seriam
os três a quatro pontos principais nos quais
nós diríamos que os estudos ainda não foram
esgotados, e são fundamentais para uma retomada de posição, isso basicamente.
As outras perguntas, que não são propriamente perguntas mas que os colegas já levantaram, que foi a questão da utilização do mentanol em larga escala em outras localidades.
Só um lembrete, há países, os Estados Unidos
por exemplo, com programa-de controle de
poluição de veículos automotores, que há cerca de quase 30 anos, vêem-se preiYcupãdos
com o problema da poluição do ar provenientes ·dos veículos.
A idéia da alternativa da busca de combustíveis alternatívos não é recente. Agora, a
utilização dos combustíveis não convencionais, até provarem em contrário, ainda está
em caráter de pesquisa, não-em utilização
na escala que nós pretendemos utilizar.
Era só isso que eu gostaria de comentar.
. O SR. PRESIDENTE (Marcos Mendonça)- Perfeito, o Sr. poderia responder.
O SR. PERICLES ANDRADA DA SILVA - Eu coordeno área técnica do álcool
do Conselho Nacional do Petróleo e represento a diretoria de planejamento.
Eu queria colocar inicialmente o seguinte,
falou-se aqui que o CNP eventualmente seria
responsável pela política energética do País.
O CNP é um mero executor da política energética emanada pelo Ministério das Minas
e Energia, cabe ao Minstério das Minas e
Energia traçar essa política _energética.
Com relação ãs afirmações da representante da Feeina, eu quero ~·embrar que já
foi colocada inclusive pelo Presidente do
CNP, que a mistura da fórmula como está
posta 60% etanol, 33% metanol e 7% gasolina, foi recomendada pela própria indústria
autobilística do Brasil com base em testes
realizados em vários modelos de marcas e
anos diferentes. Inclusive a AnfaVea tesiou
que esse nível de mistura, em termos de consumo e dirigibilidade, haveria idêntica semelhança com um veículo movido exclusivemente a álcool hidratado. Com relação à poluição, a redução de emissões também seria signifiCativao.
'
.
Em relação aos outros aspectos técnicos,
que a representante da FEEMA colocou que
seriam aspectos que estão sendo tratados ainda de forma preliminar, a colOcação que eu
faço é a mesma já fundamentada pela Dr.
Laura Têti da Cetesb, inclusive nós estamos

nos baseando nesse próprio relatório da Cetesb para adotar essa medida.
Então é uma situação en:iergencial, sabe·
mos que existem problemas e procuramos inclusive, estamos abertos a colher todos os
subsídios além d_aqueles que nós já dispomos
para examinai o problema. -E isso foi colo·
cada para o Ministéiio da S-aúde, inclusive
nós fornecemos- exaustivo material para também ele, na reunião em que se decidiu pela
utilizaçãç metanol, ~ambém concordar com
a medida em ca_ráter emergencial. Foi fome~
cido farto material, literatura inclusive es~
trange.ira de vários pa(ses, pesquisas não s6
com.__relação à utilização do met<~.nol, manuseio, toxide:?: e tod9s os aspectos relativos aos
problemas de saúde,
Era isso que qu_e_ria colocar.
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E, fundamentalmente, em função da gravi·
dade que o problema de poluição do _ar vem
sendo expresso na cidade de São Paulo, isso
não é uma coisa desses últimos anos,- é uma
coisa, pelo o menos, dos últimos cinco anos,
mas, efetivamente, nos 2 (dois) últimos anos,
a área do meio ambiente -do Estado de São
Paulo resolveu assumir com muita clareza
que era preciso pór um basta na situação.
A cidade de São Paulo está vivendo uma
questão de qualidade de ar absolutamente
insuportável a cada inverno, há um dano ã
saúde da população absolutamente incalculável, ·inciusive do ponto de vista econômico,_
sem entrarmos no óbvio mérito moral que
essa questão efetivamente representa.

E, em cima de todas essas posições, efetivamente fizemos a)gulnas ações muito fortes,
e em cima disso, acabamos reivin4icando que
O SR. PRESIDENTE (Marcos Mendono meio ambiente do Estado de São Paulo,
ça) - Bem nós temos uma série de pessoas
pela gravidade do problema na região metroque foram convidadas para dar aqui o seu
politana e em especial na cidade de São Paudepoimento, o seu esclarecimento, e ocorreu
lo, tivesse acento nessas decisões. Isso foi
que as atenções ficaram extremamente coo~
uma reivindicação que, na verdade, não foi
centradas na pessoa do General e o tempo
uma vitória da Secretária do Meio Ambiente
correu._ Eu vou pedir então ãs pessoas que
de São Paulo, foi uma vitória da população
sejãm mais breves nesses depoimentos, para
de São_ Paulo, por que quando se começou
que cada um possa fazer uso da palavra e
a se mexer no padrão da gasolina, já eni fundar o seu esclarecimento.
ção da falta de álcool, e isso se traduziu como
Dando seqüência, eu vou pedir que faça
redução da quantidade de álcool anidro adiuso da palavra a Dr L~ura da Cetesb de São
cionado à gasolina, talvez os Srs. têm acomPaulo.
panhado, houve inicialmente a redução de
22 para 18%, o impacto dessa medida, na
DR• LAURA PETRO - Vou tentar ser
qualidade do ar da cidade de são Paulo, foi
o mais breve possível no histórico, até porque
realmente contundente. Para dar um exemacredito que vai ser na nossa troca de idéias
plo de passagem, chegamos a ter estado de
que a discussão, efetivamente, pode ser mais
atenção, que é um estado realmente lamen-~
fértil.
tável em termos -de saúde pública, inclusive
Vamos_esclarecer apenas algumas posi~
aos domingos nesse inverno de 1988, tal a
ções, historiar alguma coisa até para ficar ela~
gravidade que essa medida signífíCou par-"'
·ra a participação, o por quê da elaboração
desse relatório da Cetes_b. Como todos sa- - a cidade de São Paulo. Fizemos uma mobilização muito grande da pQpulação. A-partirbem, há. UnÍ Programa Nacional de Controle
da bem sucedida·. mobilização da cidade de
de Poluição de Veículos, o Proconve, onde
estão envolvidos vários orgãos federais, a Pe- -São Paulo, conseguimos o retorno para 22%
na cidade de São Paulo durante o período
trobrás, o lbama, o Ministério de Desenvoldo inverno pelo menos, e que tivéssemos
vimento Indust_rial e de Comércio e efetivaacento nessas decisões, na medida em que
-~ente, o_ Minstério de Minas e Energia, a
a cidade de São Paulo não suporta um grama
ANFA VEA. A Cetesb participa como órgão
a mais de monóxido de carbono no inverno.
técnico desse programa, õu seja, os carros
Este é o real problema que temos que entêm uma programação para que cada vez emifrentar, e, em cima diS$0, ainda nesse rápido
tam menos p-oluição na nossa atmosfera, eshistórico, quando se configurou efetivamente
ses carros têm que .ir cumprindo; cáda montao problema da falta de álcool e tudo mais,
dora deve lançar os seus modelos a cada ano
e se começou a cogitar a n(vel de Conselho
com padrões mais rfgídos. E .a Cetesb é o
Nacional de Energia a sub~titu_ição de um
orgão técnico da execução desse programa,
percentual dessa demanda de álcool por meou seja os veículos só estão colocados para
tanol, foi feita uma reunião técnica prelimi.comercialização se receberem um certificado,
se forem certificados pela Cetesb que estão nar, e foi com esse se-ntido que nos começa·
mos a fazer os nossos estudos, dessa reuniã_o
em conformidade com as normas do Proconv.
participaram representantes da Petrobrás,
Por conta disso, enfim a Cetesb participa de
participaram representantes da Anfavea,
rel}niões que definem padrões de combusparticiparam representantes da Cetesb com
tíveis, porque, como os Srs. tambéri:r. sabem,
a seguinte lição de Casa, vamos pensar no
os equipamentos antipoluição têm uma relametanol como alternativa. Primeiro, o metação direta com a questão dp padrão do com·
nol e essa era a tarefa de casa ·se --e-u estou
bustível. Enfim, é preciso fazer um carro sa·
bem informada da Petrobrás, ele é misturábendo para qual combustível ele vai trabalhar
vel? Ele é distribuível? Em que proporçáo?
e:, em cima diss_o, desenvolver a tecnologia
Porque, de repente, nem dá para misturar
que a garanta um nível menor de emissão
e nem dá para trazer; então, nem se coloca
a cada ano.
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a possibilidade do uso. A Anfavea foi passada
a seguinte lição de casa: em que proporção
o carro funciona sem danos, a durabilidade
e a dirigibilidade do veículo? E à Cetesb foi
passada a seguinte pauta e estudo: é possível

emergencial, contemplando a necessidade
de, no bojo dessa discussão, se estabelecer
já uma matriZ energética que contemple o
Progrania Nacional de Controle de Veículos,
o Pfoconv, que contemple a necessidade das
usar o mentanol sem aumentar o nível de nossas gran-des cidades, e que contemple a
emissão de poluentes dos veículos? Isso foi preocupação qUe nos une, aqui, nesta reu~
estudado durante um mês, pela Petrobrás, nião, neste ·momento.
Uma terceira recomendação que a Cetesb
pela Anfavea, pela Cetesb. A partir de agora,
falo exclusivamente pelo resultado da Ce- embut_iu n_as suas conclus.óes técnicas: que é
tesb, a Cetesb fez trinta ensaios, com dois fundamental que se retorne para os 22% de
automóve-is, ··um a gasolína, outro a álcool, álcool anidro à gasolina -:-:- eu gostaria de
testou todas as misturas, evidentemente as lembrar aos senhores que hoje nós estamos
que funcionam, aquelas que o bom senso e com um percentual de 12% de álcool anidro
a literatura indicam que fazem com que o na gasolina, e que cada veículo a gasolina
carro tenha um desempenho semelhante ao está emitindo 50% a· mais de poluição do
original... E testamos a emissão, em marcha que deveria- eniitif. Hoje, só na cidade de
lenta, em primeira, segunda, terceira, quarta sao Pauro~-eSfão-sendo jogados na atmosfera
marcha, subindo serra, baixando, serra en- mil toneladas a mais, por dia, de monóxido
fim, testes bastante amplos, verificando emis- de-carbonO~ nUma cidade que já está saturada
são cuidadosamente. Es:;es testes nos leva- com a ordem de quatro mil e quinhentas tone~
ram a um resultado, que dia o seguinte: nos !adas/dia de emissão de monóxido de carbo·
carros-exclusivamente a álcool, com duas pos· no. Então, é impensável imaginarmos a hipó~
sibilidades de de mistura, ou seja, ou 80% tese com~o metanol, sem metanol, com raciode etanol e 20% de metanol, ou, 60% de namento, sem racionamento, entrar nos meses de inverno nas grandes cidades brasileiras
~número cabalístico, inclusive -etanol.
33% de metanol e 7% de gasolina, não há e em São Paulo, em especial, com eSse volu~
alteração na emissão dos veículos, ou seja, me de monóxido de carbono. Isso seria uma
em carros exclusivamente a álcool, se o meta· irrespons-abilidade e, realmente, não há outro
nol for utilizado nessa propotção, a emíssão termo que possa -ser empregado-num contex~
de poluição desses veículos não se altera. En· to como esse. E, finalmente, dadas as caracterfstfcas de toxicidade que o metanol, efetivatão, esse é um dado a partir do teste.
mente, apresenta em relação ao álcool e da~
Completamos o nosso relatório apresen~
do, inclusive, o fato da nossa formação .cultutando todos os testes que foram feitoS; íriclu· ral que, também, já foi um-aSsUnto fá-contem~
sive testes não computados, não dos trinta,
piado, enfim, é um País colonizado com base
porque se perdeu algum dado- por qualquer
na cana-de-açúcar onde se usa, realmente,
motivo, faltou energia, ou aconteceu algum
o álcool com uma falta de cerirnôriia bastante
problema com o equipamento - mas, em grande- o _álc_ool·etílico ou o álcool hidrafunção desses testes, redigimos um relatório, tado e tudo O mais - na medida em que
quando aproveitamos a oportunidade e conesse álcool é adicionado ao metanol, ele, realtemplamos aquilo que efetivamente- é-a nossa
mente, pcissa a aP!esentar um nível de toxicipreocupação. Então, esse relatório apresenta dade maior e é fundamental fazer uma ampla
que é possível o uso do metanol, desde que campanha educativa, esclarecendo à popu~
seja em carros a álcool e nessa proporção
laçãO qUe por tal prazo, pOr tanto prazo aqui já enunciada. Segundo, que a questão
inclusive _a Cetesb sugeriu no seu relatório
do uso do metanol deve ser encarada, se for - estoU- teõ.tando ser breve - que seja 6
utilizada; é preciso continuâr fazendo esses meses. Em seis meses, o- relatório é de no~
testes, evidentemente, inclusive está escrito W~inbro e queria- dizer com isto que no inverno nosso relatório, que é preliminar, o que
no que é onde a coisa, realmente, fica euros~
não quer dizer que não haja firmeza no iesul- cada, nós estaríamos com a questão equaciotado dessa proporção que nós estudamos, nada mas, enfim, que se usasse por 6 meses
mas é possível que haja prOporções até me~
e esclarecesse ã população durante os próxilhores, misturas melhores, misturas piores- mos 6 meses que o álcool combustível vai
há um conjunto de estudos ·que deve contiser um álcool que vai apresentar um nível
nuar sendo feito~- eni. tefrrios de emissão, e de toxicidade maior a ·nível de manuseio e
que a nível de Cetesb, pelo menos, continuam
que, enfim, se tome as precauções - não
sendo feitos, interisivarneí:J.te.
se mantenha as mãos sujas, não se respire
Segunda observação, essa questão do me- e uma atenção especial ao trabalho dos frentanol deve ser encarada como uma alternativa tistas. Enfim, todos esses assuntos que, tamemergencial, porque a Cêtesb entende que,
bém, aqui, estao fazendo parte de todas as
definitivamente, é fundamental estabelecer nossas preocupações porque, realmente, é
uma matriz energética de combustíveis -para fundamental que se faça uma campanha mui~
o nosso Pafs, que conteniple a necessidade
to grande e esclarecedora a e_sse respeito.
inadiável das nossas grandes cidades de ter
De maneiia riiuito siiltética, este é o felatóum combustível e veículos o menos poluentes
rio da Cetesb. Algumas outras observações
possível.
que, af, nós gostaríamos de fazer dentro de
Diante dessa característica, a Cetesb, no
toda essa crise, até porque esse relatório da
seu relatório,- Sugere- que se fOr feito o uso _Cetesb está, efetivamente, Sendo muito citado metanol, que ele seja feito enl caráter do~ talvez até porque seja o único conjunto
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de 30 ensaios e(etivamente feitos em veículos
e onde se verificou cot'n dados, com todos
os números. Enfim, o relatório, inclusive, está aqui- temos algUmas cópias, se alguém,
ainda, não tiver um conhecimento mais direto
dele.
A primeira cOisa para esclãrecer: se a Ce~
tesb não está defendendo 6 uso do metanol.
Ela está defendendo qualq-Uer alternativa que
resolva ou que não rewlva o problema, e
que se faça um racion!tY"ento - tudo bem.
Nós queremos qualqUer coisa que não au·
mente o nível de poluição. Volto a repetir:
esse é um dado limite que,-enfim, é inlldiável.
Não dá para entrar no próximo inverno na
cidade de São Paulo e como área ambiental
responsável pela qualidade ambiental da região metropolitana de São Paulo - a Cetesb
fala isto com.muita clareza- não é possível
entrar no próximo inveino, na cidade de São
Paulo, com um grama a mais de monóxido
de carbono da nossa atmosfera. Nós não po·
demos entrar no próximo inverno com a si·
tuação inaceitável que nós, hoje, estamos vivendo. Hoje, nós já estamos trocando falta
de álcool por veneno a mais na atmosfera
que é o monóxido de carbono. Em lingbagem
Crua, é esse o-negócio que nõs já estamos
· fãzeildo. Então, diante dessa realidade, a Ce·
tesb, até diz que dá para usar o metanol se
aumentar a poluição. O fundamental é nós
não aumentarmos a poluição no CO. Eu, inclusive, aqui, gostaria, com relação a toda
a- polémica que se geroU cOrri n!lação ao meta·
no!, para completar a frase anterior, a Ce·
tesb, também, não está defendendo o racionamento, a Cetesb não está defendendo ne_m
o metanol nem o racionamento. O racioa·
mento seria uma-alternativa bem-vinda; o Usó
do metanol, nessas condições, também, seria
urn:a· altenlatiVa bem--vinda.
Dada toda a polémica que foi criada com
relação ao uso do metanol, nós, agora, en·
qUanto Cetesb, estariios, realmente, muito
-·receosos. Receosos, primeiro,_ dessa polêmi·
ca toda estar fazendo uso, já, de uma frase
que eu acho exatamente direta, usada pelo
SecretáriO do Meio Ambiente de São Paulo,
na última reunião do Conarna, que nós corremos o risco de monopolizar todas as atenções
da opinião pública para minhoca com a jara~
raca enroscada na nossa orelha. Então, a po·
lêmica do metanol está desviando o real foco
do problema.
Nós estamos discutindo o fato qa gasolina
estar a 12%, nós est!i.nios discutiiid,o q~e nós
não ternos uma matriz energética - isto não
é brincadeira. Se não se definir, rapidainente,
uma ma.triz energética, nós nãO vamos ter
carro com pOuCa -poluição nem em 1991que é a meta prevista, já é tima meta de
uma gentileza e de uma elasticidade enorme,
porque a indústria automObilística não pode
fazer o carro com os equipanientos e a tecno·
logia devida sem o combustível definido. E
se nós, ainda, nesse quadro conturbado, onde
nós variloS ter uma transiçãõ bastante radical
de Governo federal, inevitavelmente, onde
nós eStanlOS, ·com Tõda essa indefinição com
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relação ao que vai acOntecer nas próximas
duas semanas e nós monopolizarmos a nossa
atenção a essa discussão, que nos está aparecendo, até, já, dada a gravidade do problema,
estéril, nós, realmente, vamos entrar numa
situação decididamente caótica- e, em termos
da qualidade do da saúde pública das nossas grandes cidades. criminosa.
veja, hoje, os túneis do Rio de Jan_eiro,
com 50'*- a mais _de_emissáo de monóxido
de carbono, eles estão matando pess_oas, hoje, no verão_. Isto, no inverno, vai se agravar.
Então, parece-me que nós precisaríamos colocar essa discussão do uso de uma alternativa
ou não-uso de uma alternativa, para resolver
o problema da falta de álcool, a serviço de
uma saída realmente_ madura e adulta para
essa questão ambiental.

ar

Parece-nos~ que

podemos historiar, escre-

vermos algunS artigos a respeito; temos, também, a posição da Cetesb a respeito de uma
análise um pouquinho mais ampla sobre a
falta de álcool. Todos nós. sabemos _que· a
Petrobrás não nutre grande simpatia pelo
Programa do álcool, sabemos, também, que
os usineiros não fazem, lá, nenhum jogo econ_omicamente muito saudável, dentro do quadro económico brasileiro, sabemos que_ o GOverno federal - e isso é uma demonstração
surrealista -. nlio tem grande competência
gerencial para administrar ess~s conflitos qué
são conflitos "de gigantes -são lobbies poderosíssimos que estão atuando no cenário nacional e o fato é que o nosso receio é que,
realmente, no bojo de toda essa discussão
sobre a questão da toxidade do metanol que,
realmente, existe - ela realmente existe, a
Cetesb não está negando isso, ela está apenas
dizendo que é preciso dar a essa toxidade
a real dimensão que ela tem. Se uma campanha educativa não resolver a questão de toxidade, ótimo -raciona-se, mas alternativas
como as que foram, inclusive, e-nunciadas nos
jornais, eu tinha a esperança de que, realmente, fosse confusão da iml2!'ensa. Mas, hoje, ela fofãcjui repetída. Fazei um programa
de conversão- de carro a álcool P'!ra carro
à gasolina, isso é uma doideira. O ca.r:i:"O a
álcool, convertido para gasolina é um carro
vagabundo, ele é um assasino, a nível de
emissão de monóxi.do de carbono. De jeito
nenhum. E nós não podemos, hoje, imaginar
outras propostas que, também, estão aproveitando o ensejo e sendo, assim, algumas
vezes enunciadas .até com uma boa imagem
de opinião pública.
O Presidente da Petrobrás, há questão de
10 a 15 dias- em todos os jornais saiu uma
longa ·entrevista do President_e da Petrobrás
-onde S. EX" sugeria resolver o problema
da falta de álcool com a gasolina azuL A
Petrobrás sugere a volta da gasolina azul e
isso signifiCa "100% ·a mais de poluição em
cada carro movido ã gasolina. Isso significa
2 mil toneladas a mais de poluição por dia
na atmosfera da cidade de São Paulo. Nós
não podemos entrar nessas vertentes de propostas, porque essas são, reconhecidamente,
inaceitáveis. Temos alguns dados interessan-

tes em termos de literatura, não é o Relatório
de Emissões, não é competência da Cetesb,
eu acho que o pessoal de Saúde pode até
fazer algumas considerações mais precisas
com relação a isso mas, enfim, aconselhado
pela Organização Mundial-de Saúde, o- ri.ível
máximo de tolerância de concentração de poluição atmosíéfica é de 40 ppm .por monóxido
de carbono; para metanol e de 200 ppm estamos falando em metanol puro - não é
metanol misturãdo.
Um outro dado de_ literatura que, também,
é reconhecido é a intoxicação de metanol.
Quando. alguém bebe metanol, o tratamento
é dar uma injeção de etanol, de álcool etflico
na veia porque a enzima do fígado que metabaliza o aldeído tem mais atração pelo aldeído etílico do que pelo aldeído fórmico. Portanto, se você satura essa enzima com aldeído
etllieó, o aldeído fórmico é eliminado do organismo com mais facilidade. Preqisãffios estudar issO mais profundamente, aqui vai ser
misturado o metanol com o etanol. b nesse
sentido, inclusive, que os testes são preliminares. São necessários outros testes_ a nível
de laborãtórjo da área de saúde. Isso não
__ é competência da Cetesb fazer mas são todos
dados de literatura que são conhecidos. Então, veja: diante desse fato, estamos bastante
receosas de que um eventual - não o uso
do metanol, por exemplo, não confiamos de
Que vamOs ter ·uma solução do Governo diz_endo: respeitável público possuidor de carro
a alcool, nós erramos e vamos fazer um racionamento~Correndo o risco de ter Uma conturbação sociál em postos de abastecimento;
todos sabemos que vai ser realmente uma
coisa bastante difícil de se imaginar num momento como este. Estamos, muito realisticamente, enquanto órgão governamental de
. Sãó Paulo, percebendo que toda essa polémica -levã a um protelamento que vai levar
a que volte gasolina azul, que se promova
conversão_de.carro a_ álc_o()l para gasolina.
To_dos que, ambientalmente, somos responsáveis, devemos falar, reiter?das vezes, pela
Iínprensa para a população não levar o· seu
carro a álcool para a retífica. Quer- dizer,
se temos alguma responsãbilidade, devemos
falar issp_ ao_s quatro ventos, não façam isso!
Pelo bem do meio ambiente e do seu bolso,
in-clusive. P(ecisamos até esclarecer ao cidadão que éle vai ficai" realmente com uma mercadoria de segunda e o fato objetivo é que
o meio ambiente de _São Paulo não agênta.
Ainda, voltando à questão do metanol, um
outro receio nosso é que· a questão jurídica,.
evidentemente, precisa ser resolvida. Agora,
esses estudos da toxidade ou não do metanol
podem empanar o verdadeiro sentido de um
estudo de impacto ambiental a respeito do
problema, até a nível da competência do gerenciamento desse produto_.
Vou relatar aqui Üm exeinplo que realmen·
te é assustador. Quando a-gasolina em São
Paulo baixou de 22 para 18%, e o resultado
disso se refle_tiu diretamente na qualidade do
ar da cidade, nas emissões e na nossa rede
teiemétrica·;"(rue de repente saltou de pata·
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mal;", para um patamar e evidentemente muito niais perigoso, a Cetesb teve a curiosidade
científica - vamos dizer assim - de fazer
uma pesquisa sobre como estava sendo distribuída realmente ess~ gasolina. Fizemos essa .
pesquisa numa amostra absolutamente privilegiada, exclusivamente, em alguns postos de
gasolina do bairro de Pinheiros, pegamos essas amostras, levamos para o laboratório p<i.ra
analisar. Não tinha nenhuma com 18, tinha
com tudo: tin~a com 25, com 12, com 7, qualquer coisa, porque é claro. cada vez que se
mexe· no padrão, vamos gerencialmente fazer
essa mistura de maneira correta, não é fácil,
distribuir essa mistura de maneira cOrreta não
é fácil, e toda essa discussão a respeito do
metanol está tirando o foco real do problema.
É possível usar o metanol sem risco, desde
que seja usado corretamente. Agora, vamos
usá-to corretamente? Quem vai fazer essa fiscaliza__çãQ? _Quem vai ter o cÕntrole:_de _qualidade desSa mistura 1 Estamos- falando de uma
mistura sofisticada, não estamos falando
meio a meio, metade/metade ou 213 ou 1/3.
Estamos falando 60, 33 e 7. b preciso que
isso seja feito com rigor. É preciso que isso
seja distribuído de maneira correta. b preciso
que alguém tenha _o controle de qualidade
e que faça o acompanhamento se essa mistura
está sendo distribuída corretamente. Ambientalmente, isto é muito mais sério do que
a ques(ãO do uso, a questão do atacado, do
uso ou do não- uso, quer dizer, é possfvel
que o uso não seja viável porque não teremos
competência para garantir essas_ condições d_e _
contorno. Se não tivermos as condições que
garantam a margem de segurança do seu uso,
não se coloca a questão do uso. E estamos
com essa discussão retirandQ do foco questão
central, que é básica, inclusive, para se tomar
a decisão. E preciso que nós, inclusíve enquanto órgãos_ ambientais, e a Cetesb tem
essa preocupação, exigir do órgão r·espons,ável garantias e as sanções previstas para
quando essas normas não forem cump!Í~!l-S·
COm a atual situação desse debate, exigiremos isso de quem? Quem vai assumir essa
responsabilidade? Enfim, a questão se colo·
cou num patamar de _outra ordem e, me parece, corre o seríssimo risco de empanar, inclusive junto à opinião pública, a essa altura
dos acontecimentos o nosso receio é esse.
Se não usarmos o metanol e enfrentarmos
um racionamento - é uma alternativa traumática _do ponto de vista social, mas tudo
bem. Mas se realmente - e a nossa sensação
é essa - não se sustenta um mandado de
segurança proibindo o mr;:tanol, até porque
já existe muito conhecimento científico a esse
respeito. A Justiça libera o uso do metanol,
e vai usar, e usar como? Quem vai fiscalizar?
Quem vai distribuir? .Quem vai fazer a mistura? Com que _controle de qualidade se faz
essa mistura? Tudo isso vai ser tomado de
roldão em função do que liberou, tem a crise,
e rapidamente preCisa Ser colocado em abastecimento. O nosso receio - e aqui não só
e:xpress.o o· receio, como até pediria que todos
meditássemos e atuássemos muito diretamente nesse sentido, até porque são coisas
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difíceis de se passar para a opinião ptÍblica.
É muito mais fácil a população se assustar
com uma coisa que se diz que é veneno, o

metanol, do que falar para ela, num país de
40% de inflação ao mês, que quando reduz
de 22 para 18, que é uma bobagem percentual, ela respira 50% a mais de veneno. É
difícil realmente assimilar essa idéia a nível.
da cultura, dO senso comum, da cultura geral
da nossa população; são idéias muito mais
difíceis de serem passadas e são muito mais
graves. EsSa questão do manuseio, do con~
trote de qualidade, dos cuidados que devem
ser tomados com o uso, acho que também
devem ser co,ntemplados.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Mendonça) -Temos uma série de expositores, daí
a Mesa só poder conceder a palavra para consideração, e não para que a Dr' Laura res~
panda.
O SR.
-Sr: Presidente, gostaria
de usar a palavra exatamente para fazer algu~
mas considerações.
Com relação à redução do teor de álcool

na gasolina, queremos esclarecer o seguinte:
desde 82. o CNP defende a manutenção de
20 a 22% de álcool na gasolina, e essa mistura
se manteve uniforme desde então. Ela só foi
reduzida agora, em função dessa crise. Essa
intenção visava principalmente prOporcionar
à indústria automobilística condições de
adaptar seus motores para uma melhoria de
tecnologia, inclusive se adequando ao Procon, futuramente. Quando nem se falava em
termo de emissões, já tínhamos essa preocupação com relação ao problema. Então mantínhamos uma octanagem da gasolina em 82
. octanas, substituindo totalmente a gasolina
azul, tirando o chumbo da gasolina, e manteríamos também condições de reduzir emissões a nível de país.
Agora, está se_ falando sobre uma crise e
riãõ- ·esta- se- átacanâo -6 -probtema-prtriCípal
dessa crise, a raiz de tudo isso. Estamos com
uma crise dentro do setor agrícola, isto é,
a produção de cana-de-açúcar, que transfor·
ma a cana em açúcar e álcool. Esse problema
é que tem que ser atacado, e qualquer medida
no setor agrícola tem efeito só depois de dois
anos, o retOrno, a resposta, vem dois ano!>
depois.
Então estamos preocupados - nós, que
digo, é o CNP, o Ministério das Minas e Energia, a Petrobrás - é com uma crise muito
maior que vem por aí, porque continuamos
a não atacar o problema principal, a origem
de tudo, a cana-de~açúcar. Há quatro anos
estamos tendo uma redução de área agrícola
para cana~de-açúcar no País da ordem de 4%
ao ano. Este é o problema principal que tem
que ser atacado, do contrário não vamos ter
álcool para misturar à gasolina, não vamos
ter álcool para abastecer os veículos, vai faltar
álcool para tudo. Inclusive para o ano que
vem está previsto pela Copersucar que oBra~
silvai estar fora inclusive do merCado internacional de açúcar, porque até açúcar vai faltar
para exportar, mal atendendo ao mercado
interno.
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convidou para essa reunião que ele achava
que -rambtlm devia tomar conhecimento do
relatório, dos resultados que a Catesb chegou
e a posição que ela estava tendo" a-reSçieíto
do assunto. Essa reunião foi realizada na seO SR. HENRIQUE MONTEIRO DA
gunda·feira, às 10 horas da manhã, e depois
SILVA PORTO - Representante do Preside um certo diálogo não muito amistoso, os
dente da Petrobrás, Superintendente. Adjun~
usineiros, os re-jxesentantes da área de pro·
to do Suprimento do Departamento Comerdução de açúcar e álcool, em geral, manifes·
ciaL
taram um profundo desacordo com aquilo
Queria pedir o testemunho da Dr• Laura
que reputaram como a origem de uma polê·
e do Dr. Félix para dois aspectos.
mica que tirou a discussão do seu real foco.
Primeiro: numa "reunião havida em 30/11,
Foi, inclusive, anunci:;ido um release distri·
e em todas as outras de que não participei,
buído pela -se não me engano- Associamas nessa estive presente, na Comissão Nação dos Engenheiros da Petrobrás sobre os
cional de Energia, no Ministério das Minas
riscos do metanol, foi o primeiro material
e Energia, em que se discutiu iodas as medique saiu, advertindo sobre os perigos que
das que estavam sendo tomadas para reduzir
poderiam trazer o metanol e, em dma disso,
a crise do álcooL Nesta reunião e nas outras
a discussão sobre se vai ou não faltar, também
tenho a certeza que o mesmo foi dito pelos
se faltar álcool hidratado não forneceremos
meus colegas e pelos Diretores da Petrobrás,
mais álcool anidro e aí faltarão as duas coisas,
que é necessário para que se mantenha uma
porque não vai faltar só álcool nos postos,
garantia para o suprimento de álcool anidro
porque o que a Petrob.rás quer comprometer
até_ o fim da crise, caso contrário, não será · é a credibilidade do álcool; enfim, aquela dispOssível ser mantida a gasoliná. Então terecussão que os Senhores têm condições de
mos a crise nos dois combustíveis. Com isso - acompanhar pela imprensa. As relações não
não quero dizer que vai faltar gasolina. A
são amistásas entre a Petrobrás e os usineiros,
gasolina estará disponível e, se possível, em
disso sou testemunha.
melhor qualidade. Dentro da Petrobrás, estaO SR. HENRIQUE MONTEIRO DA
mos fazendo um esforço de pesquisar o que
SILVA PORTO - Permito-ine falitr sobre
se pode fazer, dentro das condições que te·
a relação Petrobrás/Proálcool e Pe_trobrás/
mos hoje. O compromisso com o consumidor
Consumidor, quando tiver oportunidade de
de gas_olina deverá ser mantido, mas ele não
falar mais longamente. Aproveitando a opor·
depende só de mim; e necessário que aqueles
tunidade da sua presença, queria saber se
que produzem o álcool mantenham e garana Cetesb e a Anfavea também testo?_ A Setam o suprimento de álcool anidro. A propor·
ção que será adotada na mistrua não cabe . nhora poderia testemunhar isso provavel·
a mim dizer, é uma orientação do CNP e_ · mente, uma vez que é subordinado à Senha·
ra,·o Dr. Manuel Branco;meu amigo pessoal
dos órgãos envolvidos nessa decisão. Se terehá muitos anos, já trabalhamos juntos em
mos no início de maio, no inverno do ano
1978, tentando reduzir a poluição dos ônibus,
que vem, 10, 12 ou 22% é uma condição
com emissões dê má manutenção de motores
de decisão da população junto a esses orgãos
dieseL Em conversa com ele, fiquei sabendo
que tomam essa decisão.
que a Cetesb ou a Anfavea- teriam tesfitdo
combustrv-efs --próxímo â ·Hnhá- 60133n-. --por
--;nKA.TAúRA PETRO --'Decisao qui
exemplo, 65/30/5, com resultados ba.;,tante saé do Gov~rno Federal.
. tisfatórios e semelhantes. O-SR. HENRIQUE MONTEIRO DA
SILVA PORTO- Sim não, porque a SeA SRA. LAURA PETRO- Exatamente.
'nhora é de São Paulo, representa o meio am·
Continuamos _testando, corilo já disse aqui,
biente em São Paulo e tem representatividade _ no começo, para chegar a uma mistura menos
nesta Comissão.
-.
perigosa de execução, ou seja, mais prática
ASRA. LAURA PETRO-'- Esta Comis- .·em termos çle ex;ecução. Diante dos 30 teste:s
- é isso que justifica termos um relatório
são não é decísória, ela levanta o quadro,
preliminar.,..-- temos duas misturas que, a nífaz a análise técnica, e, depois, a nível de
Ministros, toma-se a decisão de como vai ser , vel de emissão de poluentes, garantem uma
emissão absolutamente equivalente a que hoo padrão de combustível.
je os carros a álcool têm funcionado 100% _
O SR. HENRIQUE MONTEIRO DA
com álcool hidratado. Os resultados da Anfa·
SILVA PORTO - Gostaria qu_e a Senhora
vea - é bom que se esclareça isso, porque
testemunhasse o_ que foi dito pelos usineiros.
esse número sempre vai coincidir, até porque
Não gostaria nem de dizer, para hão achar
o que é__bom para emissão de poluentes é
que estou puxando a crise e a inimizade deles
o ótimo para a Anfavea. Quer dize_r, o carro
para mim, mas gostaria que a Senhora repe·
para ter nível bom di! emissão, tem que ter,
tisse __as palavras que foram usadas por alguns
inevitavelmente, uma durabilidade e uma diusineiros. É possível?
rigibilidade impecável. Se o' carro funciona
mal, vai poluir. A Anfavea, ínclusive, tem
A SRA. LAURA PETRO- É até possí·
uma posição confortável, sempre deixa a Cevel, desde que as coloquemos dentro do con·
tesb fazer o teste primeiro, porque sabe que
texto. Houve um,a reunião, reivindicada pelo
ã Catesdb vai ser mais realista porque o nosso
General França Domingues, da Cetesb, para
número vai acabar beneficiando mais o carro,
tomar conhecimento desse relatório. E ele

O SR. MARCOS MENDONÇA (Presidente} - Peço que as pessoas se identifi·
quem. Quem fez o uso da palavra foi o representante do CNP, neste instante.

e
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porque estaremos preocupados com emissão
e esta tem que garantir um funcionamento
correto do veículo.

O SR. HENRIQUE MONTErRO DA
SILVA PORTO --Queria só aduzir o se:
guinte: a mistura não precisa ser 60!33n. Esta
estequiometria será muito difícil de ser mantida. Então, ela deverá originar-se numa proporção de 2 para 1, metanot!etanol e uma
faixa de 5 a 7% de gasolina.
Só para complementar, a Petrobrás, a pedi·

do do Ministério das Minas e Energia e do
CNP, se propôs a ser, e analisou como poderia fazer essa mistura em diversas áreas, isso
eu me permitiria esplanar, futuramente, o
que estamos pensando.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Mendonça) - Peço às pessoas que fizerem uso da
palavra que se limitem ao menor espaço de
tempo possível. Lastimo ter que solicitar isso,
mas é em função do tempo e do adiantado
da hora.
Concedo a palavra ao engenheiro Di emendes Cesário da Silva que é da Associação
dos Engenheiros da Petrobrás.

O SR. DIOMENDES CESÁRIO - So
Vice-Presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobrás.
A nossa posição, colocada junto com outras entidades, o Sindicato dos Químicos do
Rio de Janeiro e o Sindicato dos Petroleiros,
divulgamos isso amplamente numa coletiva
dada à Imprensa, e a nossa preocupação já
disse anteriormente, vou tentar ser breve. inclusive fico muito satisfeito de ver a questão
colocada pela Cetesb, porque neSte País todas as coisas são feitas paliativamente, e, realmente, quando se atacar o problema isso tem
que ser feito dentro de uma política preocupada com o todo. Ba.<>icamente nessa questão
ambiental, na associação, temos toda a preocupação com isso também. Dentro dessa
questão, antes de chegar c dizer quais eram
as soluções, estávamos preocupados em localizar aonde é que estava o problema, e proC'uramos levantar uma série de_dados e verificamos que essa questão, como já disse, já vinha
sendo alertada longamente, Há, inclusive,
alegação de que o Banco do Brasil, ultimamente, não estava dando recursos suficientes,
portanto, estava havendo uma quebra de safra. Essa questão, se C!a existiu, iealmente
era uma questão menor. Quero lembrar,
aqui, que tem um documento da segunda reunião da avaliação das medidas de curto prazo
para eliminara déficit do álcool na safra 89/90
e 90191. da qual participaram vários Ministérios e entidades, na qual, ho item 14 da
Ata está colocado: "produção de açúcar Norte-Nordeste e sua exportação, Foi questionando pelo CNP a exportação de açúcar em
sez de matéria-prima.
Haverá. de acordo com as projeçôes atuais,
um excedente de açúcar de 1,3 mílhão de
toneladas. dos quais .650 mil d~verão s_er
transferidos para a região Centro-Sul. E, devido as .dificuldade~ da produçáo de matéria~
prima o restante deveria ser exportado, porém, reservado para melhorar a situação do

mercado interno. A maréria-prima da regfão
Céniro-Sul seria usada para a Produção do
Álcool" e sai fazendo outras considerações.
O próprio- CNP já- nessa reunião ·alert~va
~que os problemas centrais estavam cOlocados
no desvio da produção do álcool para exportação de açúcar. :h bom lembrar que quando
nasceu a pr-odução do programa _do .álcool,
ele foi feifo: exatamente, no momento, all;!m
da crise do petróleo, também para criar tlm
programa alternativo, no qual a sociedade
investiu recursos como todo o mundo conhece. Evldentemente o mfnimo que se esperava
era que esse· compromisso fosse honrado.
Acho que essa questão tem que ficar clara
para identificarmos como se resolver os prohlemas. Além disso, outras questões colocadas tª-mbém, é que pelo relato que tinha,
é que eram reuniões longas, onde todo o
mundo conversava longamente .e, depois, no
fim da reunião a questão não era debatida,
não evoluía, não existia uma colocação clara
para resolver o problema. E a questão foi
empurrada com a barriga desde 86, chegando
à situação atual. Então é importante que isso
seja díto.
A questão do mentanol quanto aos aspectos operacionais, acredito q"ue isso foi longamente explariadO, sobre a questão da toxidez,
etc, não vou me delongar nisso.
Quero lembrar, apenas, que quando o General coloca a questão do metanol que não
existe nenhum problema de manuseio, é bom
lembrar que isso é em termos. A Petrobrás
manuseia com produtos muito mais tóxicos
do que o metanol. Agora, existe todo um
cuidado, toda uma educação_ e existe, _inclusive, .tlessa item: metanol - Instrução de
Segurança, onde é relatado quais são os problemas, quais os equipamentos a serem usados. Uso: antes de manusear o metanol tem
que ter protetor facial, luva de PVC, avental
de PVC, bota de PVC. Em caso de maior
concentração usar máscara, etc., etc., etc.,
então, tem toda uma série de cuidados. Isso
é preciso que se diga. Então, queremos perguntar, quando isso é feito na Petrobrás ·esses
cuidados são tomados e evidentemente.,então, se Iízcrmos isso na Metanor, na fábrica
lá do Copene, onde isso "foi colocado, não
tem grande "reglstro de acidentes: Claro, .são
uma série de cuidados tpmados. Agora, a
·pergunta é: num posto de gasolina vai se dotar o indivíduo, a 40", com todos esse cuidados? Evidentemente que não! E_ se Cól~)car
ele Vai tirar. porque ele não vai ficar sufocado.
A SRA.
- Desculpe-me, mas
precisamos dar a devida dimensão que a coisa
tem. Esse tipo de colocação, quando é registrado, é que estabelece o mal-entendido. Não
é_como Cetesb que estou falando e sim como
cidadã, que não é metanol puro, a partir do
momento que se coloca que a ·emissão de
gasolina, não do veículo, o gás da _gasolina
causa ao frentisia_, ·também, muito mal, entã.9, vamos, realmente, fazer uma campanha
educativa. É fundamental. Até por que com
a gasolina já está todo o mundo manuseando
errado, e ela é tóxica igual. Quem estáesque-
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cendo o carro na garagem de manhã, juntando um monte de vapor na garagem, não deve
fazei:"-issO nem ·coiri-o metanol;·nem com gasolina nem com o álcool. Não deve fazer. Então, vamos aproveitar a oportunida~e de falar
isso, mas não que esses cuidados todos devem
ser tomados em cima do metanol, porque
confundimos a oPinião pública e não presta·
mOs· serviço nenhum ao meio ambiente.
O SR.
- Só para concluir, concordo inteiramente, como disse, inclusive fiz
um elogio a Cetesb, que a questão seJa anali·
sada de uma forma mais ampla. Quero deixar
claro também, está certo, que, por exemplo,
o uso de experiência com gasolina é largamente conhecido, conhece-se inclusive os danos, os prejuízos e as preocupações. No caso
do metanol, também é bom deixar claro que
não existe a experiência e a Cetesb, inclusive,
prestou essas questões. São preliminares. temos que fazer um estudo maior, é preciso
fazer um estudo de impacto- ambiental etc.
etc. etc. Então, essas coisas são importantes
ficarem bem claras para que não se analise
a questão com emoção. Não estamos que~
rendo analisar a questão com emoção, tanto
assim que coloquei na- preliminar que não
temos posição emocional contra o met~ol,
contra o álcool nem coisa parecida, mas que
a noss_a preocupação é, exatamente, que se
siga todos os trâmites, inclusive, constitucionais como tem colocado o Partido Verde e
os países ambientalistas para que então, se
possa dizer à população: "olha, foram obede·
cidos todos os iituals e o risco é esse; sãóemos
qual é o risco". Nesse momento podemos
dizer que nem sabe qual a extensão desse
risco-.
Quero lembrar também, já que foi tocada
na questão do gás natural, que a PetrobráS
tem uma previsão de produção, em ~989, de
16 milhões de m3 /dia de gás naturaL E importante dizer isso também, que neste momento,
hoje. às 10 horas, estava pres_tando depoimentos na CPI da Petrobrás o Ministro MaOsan, ou pelo menos deveria estar, e que nes·
ses cortes de investimento, onde a Petrobrá~
deveria estar investindo 3,2 bilhões de dóla·
:i"es para po<;ier produzir no ano de 1993, 44
milhões de m3 de gás, isso poderia tornar
viável, utilizar· C;SSe produtO em táxi etc:, p_ar_a
despoluir os grandes centrOs urbanos. NeSse_
momento. também, por falta de uma política
maior ou até por (alta 9-esses cortes, em torno
de uma política de preço de combu:.tív"el, estamos investindo este ano 1.7 bilhão de dólares, conseqentemente .isso dentio do Plario
geral do País, não vai deixar.que tenhamos
44 milhões de m3 de gás. Então. essaS questões
são todas interligadas e mostram, apenas, um
completo desencontro do setor, tanto na
questão ambientalista quanto na matriz energética do País.
Acredito que .as outras- pessoas tenham
também uma série de outros detalhes a colo_car e queria, pelo menos, ficar, por hora,
nisso aí repetindo apenas aquela questão de
que a mistura de etanol, 85% de me"tanol
e 15% de gasolina, utilizado, pelo dados que
temos, nos Estados Unidos, de estar se.ndo
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pesquisada e não usada amplament~. Então,
esse dado de Dcnver aí, estiíQfazendo testes,
é bom ressaltar, "testes'', e não usado intensivamente.
Obrigado.
O SR. NEWTON FREITAS- Meu nome
é Newton Freitas, engenheiro de segurança
do Diesat - Departamento Intersindical de
Saúde do Trabalhador.
Queria reforçar determinados aspectos que
o companheiro da Petrobrás colocou naquHo
que diz respeito ao meio ambiente do trabalho, porque inclusive a Constituição atual
iguala, para fins de atenção à saúde, o meio
ambiente geral com o meio ambiente do tra·
balho e, que no nooso entender não está sendo dada uma atenção devida pelos órgãos

governamentais para essa questão, porque,
inclusive, entendemos que o Ministério do
Trãbalho, através de seus órgãos técnicos,
também deveria estar sendo mobilizado para
estudar, com as possibilidades_ de que dispõe,
a nível técnico, dos males que essa mistura,
que está sendo pretendida, pode trazer às
pessoas que a vão manusear, particularmente, os frentistas.
Há uma questão que precisa ser ressaltada,
em nosso entender, que o uso do metnol não
é algo assim tão parecido, a nível de toxidade,
como a gasolina, porque o metanol também
tem a característica _de penetração pela pele
e é comum no trabalho dos frentistas sujar
a pele com o álcool que está vazando dos
veículos, com o "paninho" tradicional que
fica ali, ele fica segurando com a mão, para
evitar que o excesso de combustível escorra
pela pintura; ess_e paninho úmido que acompanha o frentista durante toda sua jornada,
carregado_no pescoço, no bolso, inclusive,
ressaltando, que a jornada de trabalho dos
frentista, em muitos postos de gasolina, chega
a ser até de 14 horas por dia, como constatamos junto ao Sindicato dos Frentistas cm
São Paulo. É uma categoria significativa que
vai te.r um potencial de expOSição muito grande _com relação ao produto e que não é assim
tão simples como uma simples exposição à
gasolina. Há um diferencial muito grande,
inclusive estudos da própria Petrobrás com
relação a essa mistura o M-85, que está sendo
utilizada em outros países, coloca, alerta para
a gravidade da mistura no aspecto da penetração pela pele, uma vez que a gasolina tem
o poder de ressecar a pele, facilitando, portanto, a penetração do metunol e, conseqentemente, a contaminação do trabalhador.
Também há a questão dos limites de tolerância que são estabelecidos para níveis de
inalação dos vapores do metanol são trazidos
da legislação americana, feitas para o homem
médio americano, estabelecidos cm 200 miligramas/metro cúbico, sendo que, no Brasil,
além da própria _diferenciação física entre o
trabalhador brasileiro c o americano, trabalha-se em grande número com menores de
idade e com mulheres nos postos de abasteci·
mentos, sendo que não há nenhum estudo
específico para esse tipo de população que
estará exposta ao metanol. Foi por ü;so que
_,o Diesat reuniu em 6 de dezembro sindicatos

de frentistas, Federação de Frentistas, petroleiros, a _Coordenação Nacional dos Petroleiros e da CUT, também participou e tiramos
a posição contrária ao uso dessa mistura a
nível de comercialização até que fossem feitos
estudos aprofundados com relação à toxidez
para as pessoas que vão trabalhar com ela
e, tambt.!m, a nível de população, porque é
sabido que é coisa mais comum, a nível de
população, põr-mais que se esclareça o uso
indevido de álcool dos veículos, seja em casa
para limpeza, seja nas oficinas mecânicas para limpeza de peças ou na própria manutenção dos motores, seja a nível de succionar
dos tanques dos veículos, onde ocorre o risco
da ingestão do produto e sabendo-se que a
pequenas doses ele é letal ou se não é letal
causa danos irreversíveis, como o próprio Deputado que estava aqui já acrescentou. Então, há todos esses agravantes que, necessariamente, preCisariam ser colocados às claras
para a população trabalhadora, antes de ser
implementado o uso puro e simplesmente,
nsabilidade, se pessoas adoecerer.1 irreversi·
ve!mente e morrerem, trabalhadores, menores de idad~, mulhere:<., enfim, a nível de população? De quem é a responsabilidade? Esta
a questão que queria colocar.

A SRA. LAURA PETRO - Concordo
em gênero, número e grau com o que o companheiro está falando a respeito dos problems
fundamentalmente vinculados à questão da
saúde ocupaciona! _~o trabalhador, só que,
mais Ufi1:a__ve~,_d~go que é preciso muHo cuidado nessas colocações, porque vejam: o posto
de gasolina que teve infiltração e que estourou em Petrópolis, é manuseio inadequado
de produto químico. Qualquer produto químico manuseado inadequadamente é uma
fonte de grandes problemas para a saúde.
~ vapor ~a gasolina é cancerígeno e mutagêmco, não aparece na hora, mas provoca mutações genéficiiS--e os nossos frentistas, com
o hábito que têm, mesmo tendo bomba automátic~f no posto, quando desliga a bomba
ainda encosta o rosto perto do buraco de
abastecimento e fica esperando para completar o tanque, e[e está respir-ando, quando
abastece com gasolina um vapor que é cancerígeno e mutagênico. Alguém está dizendo
isso para o nosso trabalhador de posto de
g~solina? Não. Percebem? Então, o que preCisamos é_ contemplar essa preocupação. Veja: estamos concordando, é preciso comtemplar essa preocupação, mas colocá-la no foco
certo, isto é não adianta colocarmos que toda
a questão é ligada ao metanol só porque conhec_emos os efeitos tóxicos do metanol. Vamos falar, também com mui!a clareza, que
não se estudam efeitos de aldefdos em nosso
País. Po,r qu__ê? Porque é só em nosso País
que se usa um volume de frota a álcool desse
tamanho com esse volume de emissão de frota a álcool. Não existe sequer padrão internacional da Organização Mundial de Saúde para aldeído concentrado. Aldeído é cancerígeno. Sabe-se em experiência de laboratório,
experiência de recintos acadêmicos que o aldeído é cancerígeno; agora, não temos pa-
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drão, quer dizer, não sabemos que preço de
saúde ocupacional já do trabalhador vamos
pagar por trabalhar com álcool. Não vamos
confundir as coisas. Com o metanol estarilõs
sabendo áo preço de saúde qUe pilgamos Com
ele e podemos tomar as precauções, com a
gasolina também se sabe e não tomamos a
precaução porque podemos debitar IsSo às
mazelas do nosso País. Agora, com o metanol
ou eventualmente o não uso do metanol, acho
que esse seria o foco da discussão, num terreno fértil. É uma excelente oportunidade para
esclarecermos todas essas coisas. A bomba
automática _foi inventada ju-stamente para
não pór nem uma gota a mais, para não espirrar para fora, para não ficar com paninho,
para não ficar com paninho molhado nem
de gasolina, nem com vapor de gasolina que
é, reconhecidamente, cancerígeno e mutagênico também.
A minha observação só se restringe ao fato
de colocarmos todas essas preocupações centradas no problema metanol e confundirmos
a opinião pública com isso. Esse é o meu
único receio.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Mendonça) -Concedo a palavra ao Diretor daSeção
de Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, Dr. João B_atista Pires.

O SR. JOÃO BATISTA PIRES- Muito
obrigado. Vou falar daqui mesmo e serei bastante breve~ mesmo porque não tenho praticamente nada a acrescentar ao que a Dr'- Laura falou sobre o assunto.
Queria apenas esdarecer a posição do Miw
nistério da Saúde sobre esse episódio. Evidentemente, do ponto de vista da saúde pública, seria muito bom que não estivéss_emos
na contingência de estar examinando essa
possibilidade de utilizar metanol, que, a nosso ver, só faz acrescentar alguns riscos adiciow
nais a uma população que já está com tantos
problemas.
Evidentemente, estamos diante de uma situação em que o Ministério da Saúde teve
que se posicionar, posicionamento este_ que,
é claro, não pode ser emocional, nem muito
restrito, no sentido de, pelo fato de o metanol
ser, como se sabe perfeitamente, substancialmente tóxico, seria uma condição para o Ministério posicionar-se contra o seu uso. IssO
tem que ser examinado num contexto muito
mais amplo que envolve inúmeros fatores.
O que aonteceu, há um més, aproximadamente: o Ministério da Saúde foi solicitado
pelos_ Ministérios das Minas e Energia e da
Indústria e do Comércio a apresentar um parecer do ponto de vista de saúde pública,
o que representaria em termos de saúde pública, a utilização do nletanol como COmbustíveL O que se fez, diante de uma sitUação
que já foi amplamente discutida aqui, emergencial; o Ministério submeteu esSe assunto
a uma Comissão científica de especiidistas em
toxicologia, que é a Comissão Naciona( de
Assessoramento em Toxicologia que opina,
dá parecer a:o Ministério da Saúde sobre assuntos diversos que envolvem es<>a área, Essa
Comissão é integrada de especili$tas de rena-
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me nacional, internacional e que compõem
o quadro de diversas universidades aqui do
País. Num prazo - dentro da urgência com
que foi solicitado - essa Comissão ·debruçou-se sobre toda a literatura i_nternacional
e nacional que existe sobre o assunto, grande
parte dela fornecida pelo Ministério das Minas e Energia, além de outras que buscamos
diretamente através de organismos internacionais e a Comissão conversou também com
diversos especialistas que vinham nessa área
aqui no País, inclusive da Cetesb e do lbama.
A primeira coisa que se verifica nesSa análise ampla, com relação às tendências internacionais, que já foram também amplamente
discutidas aqui, quer dizer, a preocupação
crescente com a poluição ambiental decorrente da combustão da gasolina e a busca
de alternativas entre as quais se destacam
não só o etanol, mas o metanol e talvez principalmente este em função de ser uma alternativa tecnológica aparentemente mais adequada a países do hemisfério norte. E, embora
em escala limitada, o uso do metanol já vem
sendo feíto em várias partes e ainda, embora
em escala limitada, ele já está legalmente autorizado a diyer_sos países.

Neste aspecto de iedução da poluição ambiental, o Brasil estava numa situação de vanguarda, porque já tinha passado por essa fase
e desenvolvido um amplo programa de utilização de álcool como combustível aqui no
País. Evidentemente, essa crise do álcool,
que já vem se arrastando, já vem gerando
alguns problemas que já foram destacados
como a própria redução do percentual de álcool na gasolina, que já está vigente em função da crise. E quanto a situação do Brasil
o que existe é proposta de uma mistura já,
que é resultado deste estudo que já vem sendo realizado pela Cetesb e pela Anfavea e
que é o dado, praticamente o relatório da
Cetesb é a única informação que se tem para
analisar esta questão. E muito embora as conclusões sejam, como já foi apresentado, de
caráter preliminar, que precisam de mais estudos e da conclusão desses estudos, em termos de emissões evaporativas, de testes com
diferentes tipos de motores etc., _os dados
até agora mostram que isso não implica riscos
significativos, dO ponto de vista ambientaL
É claro que restam as quest6es ligadas ao
manuseio do produto, tratando-se de uma '
substância tóxica, que também pode ser manejada através dos cuidados especiais que deverão ser tomados.

volvidas neste assunto, iriam opinar e dar
o parecer final de aprovação desta campanha.
Esta é a posição que nós adotamos, e acompanhando a posição que a cetesb vem seguindo e para terminar, manifestando a nossa
preocupação realmente, com a continuide
deste programa. Quer dizer, qUe isto realmente_ caso venha a ser usado, se restringe
a uma situaçã_o emergencial de curto prazo
que ela não se estenda mais e que é a questão
do suprimento da produção do álcool etilico
venha a ser regularizada para o bem de todos
nós.
O SR. CARLOS ANTONIO GOUVEIA
- Eu gostaria de fazer uma colocação. O
meu nome é Carlos Antonio Gouveia e eu
sou Diretor do Sindicato dos Químicos.
O nosso sindicato que congrega químicos
e engenheiros químicos, do Rio de Janeiro,
pessoas que são por natureza profissional
muitas vezes obrigadas a conviver com substâncias problemáticas, como é o caso do metanoL Nós gostaríamos de fazer algumas colocações com relação a esse problema de manuseio de metanol, contato, os problemas de
quais os- efeitos ambientais de se colocar o
metanol amplamente_ em um país como oBrasil.
E uma coisa que a gente gostaria de colocar
é que temos ouvido falar de emissão de poluentes como CO, monóxido de carbono. E
este é o único poluente, o único problema
que nós temos. O problema que a D~ Laura
colocou do aldeído acético que a gente tem
por produção, quando a gente queima o etanol, que seria agravado quando a gente tiver
a produção de formal aldeído, e que não
se tem, no mundo, estudos sobre exposições
crónicas a formar aldeído, nenl o ataeído acético, infelizmente temos uma experiência prá·
tica de alguns anos, e isso daí um erro não
justifica o outro. Eu acho que a senhora concorda que a adoção do etanol sem que se
tivesse este conhecimento, foi uma atitude,
no mínimo, vamos dizer assim, açodada. E
cóm relação ao formal aldeído, ele é conhecido como uma s_ubstância que pode ter graves riscos quando se tiver exposição prolongada a aldeídos.

Nós gostaríamos de colocar que se falar
em manipulação correta, quer dizer, que o
metanol manipulado corretamente não é perigoso, isso é redundância. Manipulado corretamente, nenhum produto é perigoso; nós
manipulamos cianetos, nós manipulamos
uma série de produtos e nem por issó se tem
notícias de químicos mortos todo dia no País
e no mundo. Por exemplo, se se colocar que
De forma que a posição do Ministério, nes·
a manipulação c-orreta não traz problemas,
te assunto, foi de considerar, nos termos em
que _foi colocado, quer dizer, como uma situa- o césio 137, manipulado extensamente por
ção emergencial, única alternativa, e por cur- pessoas treinadas, sal vando vidas; colocado
to prazo, de ser uma solução aceitável, tolerá- nas mãos de pessoas destreinadas, ele causa
vel, desde que acompanhada de todas essas tragédias, como a que aconteceu em Goiânia;
medidas de esclarecimento à população, de então, a nossa colocação, de dizer "maniorientação aos grupos mais expostos a risco, pulado corretamente" é pouco, tem que se
e de certo seriam objeto de _uma ampla cam- dizer como é manipulado corretamente. Isso
panha, como já foi explicado, de esclareci-~ é muito claro.
O Sindicato dos Quínücos - não sou mémenta e que o Ministério dã Saúde, assimcomo todos as demais organizações desen- dico para ficar discutindo mecanismos d~ to-
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xídez ou não- mas se sabe que não existem
estudos sobre os efeitos de exposição crónica
a metanol mesmo. Sabe-se, tem se reportado
q~e estão ~isponíveis gases, por exemplo,
ffilstura de CO, malfadado de CO com metanol, !em se reportado que podem provocar
artenosclerose cerebraL Essa atmosfera de
metanol ma_is CO, qualquer engarrafamento
n~ma garagem de um shopping center, num
d1a de calor, numa cidade como o Rio de
Janeiro, teremos metanol CO à vontade dentro dessa g~ragem, d~ntro' dos l:úbeis engarrafados do Rio de Janeiro também. Não se tem
informações sobre exposição crónica a esses
tipos de mistura.
Existem, realmente, vários países estudando alternativas do metanol e nós não somo'>
contra que se faça esse estudo no Brasil. Ago·
ra, gostaríamos de destacar que o Canadá,
que tem um excedente de gás natural tremendo, tem privílegiado estudos para álcool superiores, não para metanol, curiosamente eles
usam gás natural na sua frota, na sua matriz
energética e a maior parte dos esforços tem
sido no sentido de produção de álcool superiores, enquanto que qualquer químico sabe
que fazer metanol a partir de gás natural é
muito mais fácil, muito mais barato, é um
processo tecnológico completamente dominado. O Sindicato dos Químicos, a nossa colocação, nós nos sentimos na obrigação de
trazer para a sociedade essa discussão. A Dr~
Laura fez uma colocação de que nós estamos,
parece, querendo substituir um problema colocando um veneno. É preciso colocar o seguinte: o metanol não é um produto tóxico,
o metanol é um veneno. Tenho aqui, poss-o
deixar, é uma sugestão de rótulo feito pela
Manufacturing Quimics Association, dosEstados Unidos, está aqui escrito: MetanolPoison, diz: perigo. Infl<i:máveC Perigoso se
inalado. Agora, ouvi dizer que a inalação dele
não tem problema, pode ser fatal ou causar
cegueira, não pode ser tornado não venenoso. Está aqui escrito, com letras grandes,
disponível, posso deixar aqui com o Senador.
Isso aqui é uma sugestão de fabricantes de
produtos químicos. Ninguém gosta de botar
no seu produto o rótulo dizendo que ele é
veneno. Então, a nossa preocupação é de
nós estarmos substituindo um problema, ou
colocando co~ que é um veneno, ou colocando metanol que, potencialmente, é venenoso. Não existem estudos sobre se essa mistura proposta é inócua ou não; qual o seu
grau de toxidez e qual os efeitos de uma exposição prolongada a essa mistura. Existe muito
de "achometria". Nós não sabemos, nós não
somos contra, nós queremos discutido, nós
achamos que o riam é fundamental, é constitucional e é fundamental. Sem o riam, pare~
ce-nos irresponsável a colocação do metanol
na matriz energética brasileira. Achamos,
concOrdamos com a Dr' Laura que isso deveria ter sido feito quando da adoção do etanol;
que se faça agora, ainda que tardiàmente,
para evitar que nós possamos ter problemas
. maiores no futuro.
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A SR• LAURA PETRO- S6 para esclarecer a posição, para marcar bem claramente.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Mendonça)- Laura, vou·pcdír para que vocé faça

considerações no final, porque há pessoas
ainda para fazer exposições, gostaria que vo~_
cê registrasse para, no final, termos essas considerações.
-

GõStari:f de dar a palavra ao Superintendente-Geral do Centro de PesquiSa da Petro-

brás, Dr. Guilherme Estevão.

O SR. GUILHERME ESTEV AO

-

Já

foi dito praticamerite tudO. O ponto de vista

do CENPS, ·do nosso centro de pesquisa, a
que a Dr• Laura se referiu e que definiu essa
mistura sob o ponto de vista de dirigibilidade
da Anfavea, sob o ponto de vista de emissóe~

pda Cetesb e de emissibilidade em termos
industriais, pela Petrobrás.
Minha posição - essa é a opinião que to-_
dos nós aqui nesta sala temos ·externado é que esse produto não se colo(jue no mercado, efetivamente, sem um pronuncíam.ento
dos órgãos do Ministério do Trabalho, do
Ministério da Saúde, dos órgãos da comunidade em geral, da sociedade. organizada, que
vão permitir a elaboração de normas, de documentos, de instrumentos que embasarão
a utilização desse produto pela sociedade. Isso o General França colocou muito bem; nós
estamos agora com problema para toda a sociedade, naqueles segmentos-que ela já possui dos órgãos federais, estaduais e municipais, ela se pronuncia e define se, efetivamente, nós vamos resolver, como sociedade,
a utilizar o metanol na nossa matriz energética ou não. Agora, o problema- só algumas
palavras de cunho geral - que nós estamos
enfrentando é o resultado, realmente, de uma
série de desacertos na condução da política
energética brasileira, quer dizer, o Proálcool
teve um início efetivamente válido com respeito â criSe-do pet!6Ieo e que elevoü os preços dos barris de petróleo a níveis muito elevados, o álcool vem para substituir a gasolina,
o álcool não vem para substituir o petróleo
- isso é uma coisa muito importante a ser
dita que, muitas vezes, a opinião pública acha
que o álcool veio para substituir o petróleo
importado e não veio, ele veio para substituir
a gasolina e somente ela.
O álcool, hoje em dia, incide no mercado
de automóveís novos ou quase isso, nesses
últimos anos ele é utiliz3do por uma faixa
da população que, efetivamente, pertence à
classe média e classe média elevada, foí citado aqui' que a Petrobrás não gosta dos usineiros, ou tem um relacionamento não muito
cordial com os usineiros, a Dr' Laura c:itou
isso. Efetivamente, a-Pcitrobrás Ú~m uma conta-álcool acumulada de várias centenas de milhões de dólares que a empresa foi obrigada
a absorver; esse dinheiro não é pago pela
Petrobrás, esses recursos foram transferidos
aos usineiros pela sOciedade brasileira, através da Petrobrás, que foi apenas um veículo
de transferência de riquezas da nossa sociedade como um todo, e pagamos todos nós.
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Não foram somente os proprietários dos veí·
com álcoOl hidratado foram as frotas da PecuJos a álcool da classe média alta; foi toda
trobrás. Os nossos dutos não conhecemos dia população brasileira. Muito bem. E, no fireito os riscos que meieCiam os nossos navios,
nal das contas, nós chegamos à conclusão de
etc., passamos a usá-los com álcool e isso
que esse grupo de pessoas, ao qual a socieocasionou sérios danos â companhia. A madade foi fOrçadã a entre_gar uffia parcela signinutenção desses dutos t~ve que ser muito
ficativa de-responsabilidade do abastecimenmaior, com muito mais despesas. E isso talvez
to do mercado do nacional de combustíveis
nunca tenha sido dito esclarecido devidamen·
não é coflfiã.VeL Na hora qUe -pintaram, no
te, mas os técnicos que estão aqui presentes
mercado internaciop.al, preços mais convidado Cempes sabem certamente, e representam
tivos patão açllcar, simplesmente eles mudaaqui a associação de engenheiros, que a tropa
ram, objetivando somente o lucro, que aliás
de hidrocarboneto do petróleo por um outro
também é uma coisa razoável de se peJ!?_ar,
óleo duto do álcool traz uma limpeza do fio
são em-presários privados, então esqueceram
de corrosão no duto e que se acelera a corroa responsabilidade, o compromisSo de abas~
são tremendamente . .Ls_so traz riscos para a
tecimento nacional e se transferiram para a
empresa com custos muito maiores. Eu diria
exportação de açúcar. Então, aí está uma das
também que isso é uma tentantiva da empresa
raízes dessa quesfáo toda. Muito bem.
de ter o álcool distribuído equitativamente
Voltando ao metanol, acho que, para finapara todo õ Brasil. Manaus recebe álcool relizar e ser bastante rápido, essa questão deve
gularmente, a gente procura evitar, apesar
passar.~acho que a sociedade como um todo
da conturbada situação de greves em portos,
foi salva por uma medida cautelar, judicial,
navios, etc ... , a gente tem procurado manter
e~tivaroente, deu tempo para dar uma pararegularmente o abastecimento no norte e no
da para pensar, isso foi muito importante e,
sul. Os acontecimentOs recentes ocãs.ionados
agora, vamos discutir os _órgãos que têm a
no Rio de Janeiro de falta de álcool têm sido
responsabilidade de_suportar •. de fornecer os
motivados por esse tipo de problema. É de
instrumeótos legais. Se sentirem que suporconhecimento de todos vocês greves nos portam a utilização desse produto, se pronuntos do Nordeste. E o CNP dá como cota do
Ciem e ôeCidam.
abastecimento do Rio de Janeiro álcool no
-Agoia-, 'parà finaliZar mesmo, quero me- Nordeste. Decifiêndãs terceiras de produção
congratular conosco, com todos nós, porque,
naqueles Estados estão inclusive- trazendõ inhá dez anos, essa discussão não estaria sendo
capacidade_ de colocar o álcool a tempo e
dada. Ess? reunião é uma prova de maturi·
a hora e sou obrigado a ter navios com trans·
dade política e democrática qüe a sociedade
pOrte em baixa capacidade, isto é, com praça
brasileira está tendo. Quero me congratular
morta. São mais custos para a Petrobrás. Uso
cdl:n o Siiiador, particularmente, que convo- . a minha ineficiênCia para- tentar atender o
cou, porque· efetivainerlte é a Socied.ide Se
consumidor da melhor forma possível. Não
pronunciando no âmbito desde município até
sei se os companheiro~ sabem, temos hoje
a União representada pelo Senado Federal.
na empresa uma refinaria parada há quarenta
Então, congratulo-me conosco,_com a sociedias, mais de quarenta dias em greve por modade brasileira, por termos chegado a esse
tivos terceiros. Eu me permitiria dizer que
ponto.
n:âo temos preVisão de falta de combustível
na área, apesar desse fãto. Então, eu repetia
O SR. PRESIDENTE (Marco-s Mendonque o compromisso da Petrobrás é com o
ça) -Vou dar a palavraao Dr. Hen_rique
consumídor. E desta forma quando a Çomi;;Porto, que é um representante da Presidência
sáo Nacional de Energia decidiu que se deveda Petrobrás.
ria fazer uma tentativa e analisar e impleO SR. HENRIQUE PORTO- Henrique
mentar o uso do metanol, a Petrobrás se coloPorto, rCj:JreseiJtán-te da P-etrobrás e Superincou .como movimentadora de grandes volutendente->i.djunto do Departamento Comermes, analisar o problema e operacionalizar
cial.
a mistura metanol/etanol. Já havia definições
Eu gostaria de destacar inicialmente a restério das Minas e Energia e -comisSão Nacioponsabilidade que a P~trobrás teve e vem
nal de Energia que a mistura gasolina/etanol
mantendo e pretende e que está envolvida
seria feita pelas distribuidoras ou pelos usinessa situação com a sociedad_e brasileira,
neiros. Verificamos que isso não seria compacom o consumidor brasileiro. Desde 1973,
tível com o sistema metanol e voltamos a
fazeinos esforços ·sobiemaneira para manter
analisar o problema e nos i-nclu{mos para fao suprimento deste País regular e razoável
zer a mistura ternária com os três pi-odutos.
a preços-õs-mais baratos possíveis, raciociAs nossas conclusões são as de que isso seria
nando exclusivamente em termos de econopossível em determinadas áreas_ do Brasil:
mia de divis3.s. A companhia tenl como meia
São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e em
a economia de divisaSparã o País, quer dizer;
alguns Estados do Nordeste a partir dos pon·
o nosso raciocínio não é um raciocínio do
tos de suprimento de Maceió e em Pernam·
ponto de vista da empresa e do lucro. Certabuco.
mente que, em segundo grau, penso nessa
Estudamos a estamos fazendo modificasitUação. Mas, ein primeiro grau, penso no
ções_ em a1gumas áreas para que tal ocorra,
País. E por esse motivo nos vimos envolvidos
estudamos o manuseio do produto no nosso
no Proálcool. Os Srs. podem notar,_ e sobre
sistema, apesar de não termos praticamente
isso tel:n registrO, as primeiras frotas que foexperiência de uso, vamos dizer, nos nossos
ram preparadas pã.ra operar exclusivamente
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tante parecidas com a do etanol, e verificamos que isso seria exeqüível.
Essa mistura nunca a P~trobrás colocando
como executora da mistura, tenho certeza
que ela nunca seria coJocada no mercaco de
forma arriscada e com risco para a população,
porque esse é o nosso maior compromisso.
Posso dizer também aos Srs., e é bom que
se registre, que a campanha que está sendo
preparada para a divulgação do assunto vem
sendo tocada no âmbito dos nossos serviços
de ·comunicações e de pessoal especializado.

Para complementar e ser breve, eu diria
que a partida que foi "importada está colocada
nos nossos tanques ~om perfeita segurança
e deverá, se possfvel, ser colocada em tanques
de áreas mais afastadas de população, porque, no momento, se encontra em São Sebastião, que é up-t terminal, vamos dizer, colocado no meio de uma cidade. Infelizmente
não tenho outro recurso para movimentaresse produto, não vemos até o momento nenhum problema de o produto estar armazenado, as emissões e os controles que temos
mantido sobre o produto em si tém nos levado
a garantir que ele tem tanto risco quanto tem
um tanque de gasolina hoje.
Estudamos a mistura temária com a colocação de um aditivo coiante, estudamos aditivos da linha de gosto ou de cheiro, mas concluímos, talvez, pela não recomendação, em
face aos resultados negativos que se poderia
trazer. Em termos de cheiro, eu poderia dizer
que as emanações que seriam advindas dos
tanques e dos carros poderiam afetar profundamente o ambiente se as mais danosas que
a solução que estávamos querendo encontrar.
A mistura, nós a temos prepani.da no centro
de pesquisas; todos aqueles que têm tido
oportunidade de conviver no departamento
têm mostrado e trazido ao _conhecimento. É
uma misturá de cor vermelha e que traz, digamos, cheiro acentuado de gasolina. Então,
aquele que, de propósito, tomar, imediatamente sentirá que não é ácool e gasolina ou
motivado pela cor e pelo desnaturante gasolina.
Nos Estados Unidos, o produto metanol
e o próprio etanol têm exigências de uso,
que é um desnaturante e '6 normalmente usado a gasolina. Mesmo a mistura metanol
100% será usãda como um desnaturante para
ter cheiro e não ter risco de vida.
Já foi dito aqui uma -condição mundial de
ter o uso de metanol em todos esses países.
A Petrobrás enviou pessoal especializado a
percorrer aqueles que têm o maior volume
de uso e estudos, Estados Unidos e vários
países da Europa, para coletar informações
de segurança e de uso do produto. E todas
as informações que temos até. o momento
não nos levam a indicar uma proibição total,
mas nos levam a trazer idéia de que o produto
terá um uso e- uma adequação semelhante
a que se faz com a gasolina. Nessa base gostaria de citar e depois deixar uma cópi~ de
estudos feitos por um técnicO, Dão da Petrobrás. mas da refinaria de manguinhos, que
faz uma comparação diversa com inalação,

com a toxidez dos três produtos: gasolina,
etanol e metanol, inalação, ingestão, etc, e
que isso poderá acrescentar alguma coisa aos
estudos desta Comissão.
Agradeço a oportunidade.
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A SRA. LAURA PETRO --Inclusive,
naquele momento eu já queria fazer esse 00.mentáriá-p:ara esclarecer mais uma vez.
A Cecesb fez um conjunto de trinta enSaios
- isso num universo de trabalho não é des_prezível. Tecnicamente, posso lhe assegurar,
O SR. PRESIDENTE (Marcos Mendonno entanto, de qualquer maneira, esclarecença) - Indagaria se alguém mais quer fazer
do, a Cetesb não está defendendo o uso do
alguma expo-sição alguma explanação.
metanol, não está defendendo o uso do racio~
namento, está se posicionando apenas, claraAlgum esclarecimento das pessoas em funmente, contra qualquer medida que aumente
ção das questões que forem colocadas. Por
as emissões de monóxido de carbono. Temos
gentil~za, o Trajano é da Prefeitura -de São
até uma preocupação ambiental com o conPaulo.
junto das cidades brasileiras, mas ~emos 9
O SR. TRAJANO - Perguntaria à Dr~
dever de ofício, é o órgão ambiental do Est~
Laura. Parece-me que foram feitos -só uma
do de São Paulo responsável pela cidade de
questão para me relembrar- ensaios, como - São Paulo, que não suporta nem uma gramã
o Sr. chamou de dever de casa- parece-me
a mais de monóxido de carbono.
que distribuíram, aí, trinta dias para cada um
Então, qualquer solução que seja adotada
para fazer toda essa questão. A Cêtesb usou
esta é a variável que a Cetesb faz questão
dois veículos, como amostra, para testar a
de enfatizar com muita clareza que seja conmistura. Só queria confirmar isso, ou seja,
templada - a Cetesb fez os testes e chegou
diante da gravidade da situação, acho que
a um resultado em que, numa determinada
com trinta dias isso pode ser até um dever
condição de uso, o carro emite e se comporta
de casa, mas um dever primário
igUal a um carro, funcionando exclusivamen~
te a álcool hidratado. Isso está sendo bastante
A SRA. LAURA PETRO ~Não. deverepetido. Outras misturaS, inclusive, estão
mos esclarecer.
sendo avaliadas, como foi eSclarecido pelo
- -A primeira reUnião foi erri 15 de setenibro.
representante da Petrobrás estamos fazendo
Houve esse prazo de trinta dias, depois, cheum conjunto grande de pesquisas ainda. Chegou-se a um conjunto de testes, a partir daf
gamos a duas, onde essa, não há dúvida, se
os testes continuam. Temos o primeirO e o
segundo relatórios preliminares são esses_ funcionar em carros a álcool, nessas duas pro-porções, iSso não é preliminar-, -isso é um fato.
que, indusive, já estão aqui, deve haver um
O preliminar é ô conjunto dos testes, o con~
terceilo e um quarto relatórios preliminares
junto das alternativas que podem ser alcan:
e, assim, vamos contiiluar estudando:
çadas em função das p·ropostas variadas que
Digo, incluSive, só para esclarecer tecnicadevem surgir.
mente como foi o procedimento. USamos veíGostaríamos de deixar isso muito claro,
culos a álcool e à gasolina. Testamos misturas
porque a partir do mo_me_nto em qu,e o relató_variadas em veículos a álcool e à gas_olina
rio efetivO realizado chega a um resultado
em várias circunstâncias_ No entanto, em mo"pos!tivo", em função do uso riletanol, entáQ~_
mento algum estamos achando que isso ...
realmente não jogar na postura da Cetesb
O SR. TRAJANO- A questão que coloalguma coisa que claramente estamos dizencaria, para os ilistitutos envolvidos riesses endo que não é ocaso. Não estamos defendendó
saios, que se posícioneni, o·u que;-pelo menada, só estamos verificando que, funciomuin~s, tenham noção de que o tempo e a emerdo nessas ·condições, não há um dano ao meiO
gência que fosse colocada se existe segurança
ambiente. Nessas condições signi.HC<i excfusi:.:
sobre isso aí. Quer dizer, são trinta dias. Eles
vamente em carros a álcool, co_II! amistura~
têm que conhecer outros lugares que estão
com o padrão de qualidade e tomando, evi~
testando há muito mais tempo. São trinta
dentemente, os cuidados com a·saúde ocupa~
dias, ou seja, até quando vamos colocar isso.
clonai e com a campanha de esclarecimento~.
Porque uma série de fatores vão ser colocadada a toxicidade efetiva q~e o produto tem.
dos. Quer queira quer não, acho que esse
O SR.
,.,....- Dr" Laura; gostaria de_
teste final vai ser feto mesmo na pele do povo,
aduzir o seguinte aspecto: quanto mais tarde·
de uma maneira ou de outra. Porque o tempo
o metanol foi utilizado para essa situação
que se tem para se tomar uma decisão de
emergencial, menor volume poderá ser utm..:
implantar-se, em nível nacional, uma situazado, porque ele necessita do etanol para ser
ção como essa, acho muito pouco tempo por
misturado; e· menor p_r:o_p_orção terá de sei'
mais competência - admiro até o esforço
que vocês devem ter feito eni todos os setores
disponível de etanol. Porque o estamos usan~
do
puro.
- de colocar isso perante a população brasi-leira como um todo.
Então, tem que existir um compromisso
Concordo com toda a questão até de se
de tempo entre os estudos e a utilização. Casa,
colocar que o ·grande benefício vai ser-a reecontrárío não adianta nada a solução_ meta•
no L
ducação do nosso trabalhador, vamos dizer,
Por exemplo, se começara usar,hoje, con-.:.
com relação a isso. Entretanto,' na realidade,
sigo misturar até o dia da falta, quinhentos
estamos partfiido de uma situação que, hoje,
milhões de litros, já que é uma unidade mais
-já é problemática. Em curto espaço de temacessível aos Srs. Se for começar a usar a
po, vamos mudar toda a cultura brasileira,
ou seja, o teste vai ser feito na pele do -pov·o.
partir de fevereiro, o volume deverá ser cem.;._
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duzentos, ou menos. Porque a quantidade
daquele etanol que deve dissolver o metanol
não é mais existente, já foi queilnada pelos
automóveis. Então, existe um compromisso·
de prazo.

A SRA MARIE CALIV A - Gostaria de
saber o seguinte: qual é o prazo real para
uso das misturas do metanol?
O SR. DENIS
(CNP)- Na verdade, o metanol já deveria estar sendo misturado.
A Petrobrás colocou um prazo de ter o
produto em condições de atender ao mercado, a partir de 15 de dezembro. Com base

nesse prazo, estabelece-mos que o volume
adequado para ser misturado em condições
dela receber, seria da ordem de quinhentos
milhões de litros, cerca de cento e trinta milhões de litros/mês, na região Centro-Sul e,
quarenta ou cinqüenta mil, na região Norte/
Nordeste.
Então, já estamos trabalhando com um
prazo exíguo. Esse prazo, na medida em que
protelarmos essa decisão, e esta for demorada, vamos ter problemas, porque, ~alvez,
não haja álcool mais suficiente para mtsturar
ao metanol.
A SRA. MARIE CALJVA- Acho que
não me e~pressei muito bem.
.
Queria saber quanto tempo, a parttr_desse
prazo, iss-o -vai seis meses, um ano, quatro
meses?
O SR. DENIS
-O tempo de uti·
lização?
A SRA. MARIE CAL! VA - O tempo
de utilização prevista no caso.
O SR. DENIS
-O tempO-âe utilização, dado, inclusive, pelo próprio MinistériO-da Saúde, em função da situação emergencial, seria num prazo máximo de se!~~~
ses. Quer dizer, é o prazo que aprovettanamos a mistura até o período de entressafra.
Seria, mais ou menos, entre dezembro e
maio.
O SR. CLÁUDIO MANESCO (Cetesb)
- Gostaria de perguntar ao representante
da Petrobrás se há alguma outra alternativa
sendo estudada, no caso de vir a ser inviabilizada essasolução do metanol? Uma alternativa que não seja a de colocar gasolina no
mercado, como disse o Presidente da Petrobrás, Carlos Sant'Anna.
O SR. DENIS
-Queria retificar,
talvez, ou ajustar o entendimento do que foi
dito pelo Presidente da Petrobrás. Porq~e
aí há uma interpretação jornalística, no meto,
em que leva a muitas deturpações.
A SRA. LAURA PETRO -Falaram-me
que converteu o carro dele de álcool para
gasolina- t-ambém;- -

O SR. DENIS
-Muita gente está
fazendo isso
A SRA. LAURA PETRO- No entanto,
não pode. E fundamental que se diga claramente: isto.nãollsto é terrível!

O SR. HENRIQUE MONTEIRO _: O
que quero dizer é _o _seguinte: a Petrobrás
está _com estudos para melhorar a qualidade
da gasolina, em termos de dirígibil_ídade e
utilização sem o--álcool. Como vocês sabe~,
hoje, a gasolina tem um nfvel normal de ot~
tenta octanas, ao qual é adicionado o álcool
ou, em alguns casos, com a adição de álcool,
ela chega a esse nível.
o que temos feitó e verificar as condiçõ~s
em que as nossas refinarias podem produzir
uma gasolina melhor. Não vou jogar no me~
cado uma gasolina pura sem ter uma autonzação do Go_verno. O me_u compromisso é
com o consumidor. O meu compromisso é
com o desejo da sociedade. Se ela não quer
andar de automóvel ou não pode, ela não
andará. Se a toxidez é maior do que podemos
aguentar, com um carro simplesmente à gasolina, não vamos andar, paramos todos .os carros. É a solução que temos. Tudo g_tra em
termos de uma melhoria de qualidade para
dar utilização aos veículos que estão sendo
projetados para ter gasolina com 12% de álcool ou 22%. É simplesmente um estudo de
melhoria da qualídade para uma situação
emergencial. Se os órgãos governamentais de
poluição, de saúde não aprovam a mistura,
-naturalmente que não vou colocar em mercado. O meu consumidor será o primeiro a não
querer cofuprar o produto._
O SR.
-Dr. Henrique Monteiro, gostaria de um esclarecimento ~en~ro
dessa pergunta. Se, eventualmente, a Justiça
ou o relatório de impacto ambiental, que deve ser feito em função de medida judicial,
desaconselhar a utilização ·da metanol no
País, qmi.l é o tipo de -solução que os órgã~s
responsáveis pela política de energia no Prus
poderiam dar, nesse instante?
O SR. HENRIQUE MONTEIRO - De
acordo com o que foi dito aqui pelos órgãos
de meio ambiente e de poluição, não vejo
solução, porque não tenho garantia do anidro
para colocar os carros com gasolina em circulação e nã9 ~erei p hidratado para, fornecer
aos carias. Então, não há solução. E um dilema bastante sério. Esse problema está sendo
previsto há muito tempo pela Petrobrás.
Endosso inteiramente o que o General
França disse aqui que esse problema vem sendo previsto desde 1985. No primeiro semestre
de 1985 eu era o Superintendente-adjunto
de Derivados - havia uma diferença na estrutura mas o cargo era semelhante ao que
tenho hoje -, e eu já previa esta situação.
No período de tá para cá, até o início deste
ano, eu não tinha participação ativa, era apenas um assistente do Diretor, mas os órgãos
ex~utivos já previam essa falta. Há inúmeros
documentos escritos por nós ao CNP, aos
Ministérios em que tudo isso está di'to. Em
encontros com os usineiros, fomos sempre
Chariiados- de inimigos do Pró-Álcool e o que
defendíamos era o mercado de álcool. Apenas não fomos entendidos. Eu Dão tenho culpa.
O SR.
-Não sei se do Sr. Félix
ou do próprio representante da Petrobrás,
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gostaria de saber se o racionamento está sendo estudado como alternativa ou não?
O SR. HENRIQUE MON1EIRO - Sr.
Félix V. S• me permite fazer uma "interrupção.
Racionamento neste País é interessante. Já
·foi tentaâo rio Governo em que o Sr. Mário
Henrique Simonsen era MinistrO do Planejamento, com as simonetas, e foi um fracasso
completo. Gostaria de lembrar que oracionamento não é simples. Eu mesmo estive dando, em 1975, assessoramento ao CNP sobre
redução de consumo e não encontramos nenhuma solução plausível para fazer o racionamento. O que se pode fazer é um plano de
contingência, ma:s racionamentO mesmo -penso que seja muito precário.
O SR.
- Não estou defendendo
aqui o racimfamento, Inas o -qUe os órgãoS
de meio ambiente querem saber, o que a Ceteb quer saber e sobre o que, inclusive, estamos bastante preocupados é se, não havendo
a solução do metariol, qual a solução que
vai ser colocada. Se for a alternativa da gasolina, é bom que os ambientalist~_ tenham
bem claro isso, para saber qual a opção que
se vai escolher, O órgão ambiental de São
Paulo vai cobrar e vai apontar quem é o responsável, e por quê.
O SR. FÉLIX (CNP) -É importante Colocar o seguinte. O racionamento pode ser feito
de maneiras diferentes. O CNP está fazendo
uma espécie de racionamento. Já estamos reduzindo as quotas atribuídas às companhias
distribuidoras. Então, no momento em que
eles solicitam um volume X de álcool, nós
já fazemos uma redução, digamos, eles recebem 80% do que pediram. Isso está sendo
feito há alguns meses. Estamos tentft:ll.do administrar melhor essa escassez, sacnficando
integralmente em dois ou três meses, mas
procurando descentralizar esta crise ao longo
desse período todo, Isso o CNP já está fazendo.
Nós estamos agora preparando um programa - e a Diretoria de Abastecimento do
CNP está envolvida nisso agora- no sentido
de priorizar o atendimento de álcool, propor'cionando uma di,stribuíção racional de forma
a atender de maneira mais amplamente social
o problema. Então a idéia é a seguinte. Teria~
mos de priorizar alguns S"etores para serem
atendidos no caso de escassez do produto,
como hospitais, instituições e organismos de
segurança, policiais, ambulância, bombeiros_.
Isso e!\tá sendo examinado.
Voltamos a frisar. É importante que ataquemos a raiz do problema. Estamos com
um problema seriíssimo que tende a crescer
nos próximos anos, que não está sendo atacado, que é o problema agrícola. Querem?s.
ou não manter o program<), do álcool no País.
Se quisermos, corri -todos esses -cu.s_tos qu~
foram colocados: 40 dólares o bàrn~ _do__ álcool. Em função -da regíão·-produtOtã, essecusto varia de 40 a 71 dólares, conforme .estudo do IPEA recente sobre isso, enquanto a
nossa gasolina está sendo produzida a um
custo de aproximadamente 20 dólares.
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A SRA. LAURA PETRO- Um complicómetro ambiental para e!'.sa questão: a esta
altura não temos muitas escolhas com relação
ao programa do álcool, porque todo o nosso
programa de melhoria de emissão de veículos
está pautado com a existéncía do álcool e
com gasolina a 22. Só vamos ter, por exemplo, conversor catalítico, que é onde teremos
uma redução substantiva da emissão de poluentes dos nossos automóveis, a partir de
1992. Só vamos ter uma paridade em termos
de emissão de poluentes carro a ákool_e carro
à gasolina, por volta de 1997. Em 1977, passa
a ser indiferente em termos dé-qü"ãlidade de
ar, em termos de poluição atmosférica o carro
a álcool e o carro à gasolina. Mas, até lá,
precisamos sentar e conversar tudo, porque
se vamos remex._er nessa proposta de matriz
energética, que está evidentemente mal deseR
nhada e mal alinhavada, precisamos repensar
também o- calendário do Procon, senão fica
igualmente insuportável. Se mantivermos o
carro não poluente só em 1997 com um combustível que é mais poluidor, com a distribuição dos carros poluidores e não poluidores
desequilibrada, tendendo ao poluidor, vamos, realmente, inviabilizar as nossas grandes cidades. O problema que temos pela frente é para pensar grande.

dólares por metro cúbico. Isso a câmbio de
8,783, sem impostOs, porque isso dá uma distorção.
O SR.
-::.:.:..ImportadO? O custo do
metanol_que pagamos neste __carregamento,
que foi colocado _em São Sebastião, é da ordem de 116 dólares por tonelada. Esse preço
que estou lhe dando agora é desembaraçado,
o preço que saiu em dólar do meu bolso e
entrou no do vendedor.
O SR.
_ril, mais ou menos?

Fic~ria

quanto por bar-

O SR.
- Eu teria que faZer alguns cálculos. Poss_o. fazer em seguida e lhe
colocar em mãos esses dados,

- Muito obrigado. PareO SR.
ce-me_ c_laro que o que resulto_u das informações aqui prestadas foi que os órgãos qúe
cuidam da política de energia no País preci~
sam rapidamente _desenvolver um processo
para evitarmos urila crise sem precedentes,
nos mais diversoS aspectos, que"r dizer, desde
__o aspecto do usuáriO; como usuário do com~
bustível, ao aspecto da saúde pública e ao
O SR.
-Gostaria de aduzir, aos
aspecto do meio ambiente. Na realidade, o
Anais da ComiSSão; -duas coisas. Primeiro, que se notou, aqui -parece-me - é a atri~
é essencial que haja álcool anidro para se
buição de responsabilidades a alguns setores
tentar passar uma crise sem problema. Isso
do Governo, qtie não tomaram algumas mea Petrobrás tem dito há muito tempo e tem
didas- correto? - e que a sociedade como
tentado comprar as maiores quantidades pos- um todo, vai arcar coin essas conseqüências.
síveis de anidro que lhe são postas à dispoFíCO témerosà,_quando eU vejo, por exemplo,
sição. Na realidade, os usineiros estão reten- se dizer que esSa é uma queStão que é emerdo esse anidro. Nessa posição, já teríamos geriCiã.l. Mas que, na realidade, quando eu
comprado toda a produção de anidro. Ela vejo um depoimento do CNP, dizendo que
esta é uma crise que-vai se arrastar. Ou seja,
não está sendo vendida. Então, não tenho
qualquer garantia de que isso possa ocorrer.
nós estamos, na realidade, dizendo que é possível usar- segundo os relatórios aí- seria
Isso está sendo feito com todo o sacrifício
possível usar, com uma série de riscos, durandos problemas económicos e_ finao_ceiros que
te um período escasso, pequeno. E, no entan·
a empresa está enfrentando.
to, os depoimentos das pessoas responsáveis
Um outro aspecto. Gostaria de citar aqui
e estudiosas da questão da energia, do combustível, no País, dizendo que essa crise é
alguns valores são o metanol, o valor do etanol desembaraçado e importado em dólares
uma crise que vai se ãprófi.mdar nos próximos
por metro cúbico: 110 dólares. Gasolina: va~
meses. Então, evidentemente, que isso não
lorde realização média para a Petrobrás: 108
vai ser usado por um lap!'.o de tempo muito
dólares por metro cúbico; Etanol hidratado: . curto. Mas, parece-me;que a recomendação
do Ministério -da Saúde é uma recomendação
em São Paulo valor pago aos usineiros: 313
que vai ser letra morta.
dólares por metro cúbico. Etanol anidro: 338
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Quer d_izer, parece-me, que diante das
perspectivas que são trançadas aqui, essa reR
coms;n9ação de que seja utilizado- por um
prazo de seis meses, não vai pOder ser cumprida, na prática. Daqui a três, quatro meses,
estará havendo uma nova reunião dizendo
olha há necessidade de se importar não sei
quanto de metanol, porque não houve o suprimento. O que_ hoje o representante_ do
CNP coloca, aqui, que há necessidade de um
prazo de_ dois anos prévio, para se examinar,
pa_ra se cultivar cana. E, nós, estamos dj(!nte
de !lm processo, então, que me parece, colocado pela Petrobrás, como até irreversível,
e acho que deve ser dado um alerta às autoridade~ neste seto~;:, para que, rapidamente,
encontrem algum tipo de encaminhamento
para essa questão. Essa questão não pode
ser tratada com a leviandade como vem sendo
tratada até este instante, de tal maneira que
toda a sociedade pague esse preço.
O Senador Carlos Patrocínio não queria
fazer uso da palavra?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO -(Fora
do microfone)
O SR. HENRIQUE MONTEIRO- Quatorze e setenta e cinco dólares, por barril,
é o valor pago pela importação do metanol.
Eu pediria que isso não cOnstasse em nada:
da imprensa, porque sei que aqui há jornalistas, porque qualquer dado económico ou
de negócios feítos, têm valor quando vaf para
o exterior. E, amanhã, um vendedor vai querer que eu pague mais e, isso, é só prejuízo
para o País.
Tenho dito isso em todas as entrevistas que·
tenho com jornalistas, mas parece que não
gostam, eles gostam é de botar o prejuízo
do País no jornal.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Mendonça) -=- Bem, eu queria agradecer a presença
de_ todos, entendo que é uma contribuição
efetiva, para que a população se esclareça
a respeito dessa questão, eu acho que é um
passo grande que o Senado dá, com a contribuição dos Srs., no sentido de que estaquestão seja debatida, aprofundada e, espero, eu,
qUe as autoridades neste setõf encontrem
uma sOluçãO que náo permita que--a- gente
passe por esta crise que foi antevista aqui,
pelos Senhores.
Muito obrigado.
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Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa e Antônio Luiz Maya
ÀS I4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

União, são bens públicos, de uso comum do
povo, que a elas tem livre acesso para recreio,
lazer, esporte, ativídade sócio-cultural e ecoMário Maia - Aluízio Bezerra -Nabo r
nõmica compatível, prevista e reguladá. em
Jún~or- Leopoldo Peres -.Carlos De'Carli
lei, não sendo permftida a sua privatização
- Aureo Mello - Odacir Soares ....:... Jarbas
_
Passarinho- Moisés AbrãÕ.....:. Antonio Luiz . a qualquer título.
Parágrafo único. O livre acesso às praias
Maya- Alexandre Costa - Edison Lobão
dar·se-á por água, terra ou ar, em qualquer
- Chagas Rodrigues - Afonso Sancho tempo, e, mesmo n·aquelas onde a União houMauro Benevídes - Carlos Alberto - Laver transferido o domínio pleno, não será
voisier Maia -Humberto Lucena- Marco
impedido o desembarque de qualquer pesMaciel - Lourival Baptista- João Calmon
soa, em caso de acidente, naufrágio ou outro
- Nelson Carneiro - Alfredo Campos motivo fortuito ou de força maior.
Ronan Tito ~ Mário Covas - Pompeu de
An .. ZO Os Ministédos da Marinha e da
Sousa - Maurício Corrêa --Meira Filho Fazenda,_ com a colaboração dos Estados e
Roberto_Campos- Louremberg Nunes RoMunicípios, fiscalizarão a ocupação e aprocha - Mendes Canale - Rachid Saldanha
Derzi - Wilson Martins -Leite Chaves- veitamento dos terrenos de marjnha, segundo
a legislação em vigor, não permitindo a privaAffonso Camargo - Jorge Bornhausen tízação das praias e a obstrução dos acessos
Dirceu Carneiro - Carlos Chiarelli - José
às áreas, praieiras, identificadas como terreFogaça.
no de marinha.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sous.a)
Art. 3~ As Prefeituras Municipais e o
- A lista de presença acusa o compareciServiço de Patrimônio" da União (SPU), do
mento de_ 39 Srs_. Senadores._ Havendo númeMi_nisté_rl_o çl~ ~ªzenda, têm ~_p:ra~_d~ ~_9
ro regime-~tal, cteCiaio -ãbe!t3 a seSSãO.-- -(noventa) dias, a contar da vigên~ia dest~
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
lei, para promoverem as ações administratrabalhos.
tivas conjuntas, visando à imediata desobsSobre a mesa, projeto de lei que será lido
trução dos acessos às praias privatizadas nos
pelo Sr. 1~ Secretário.
terrenos de marinha, devendo contar, se necessário, com o apoio das Polícias Federai
É lido o seguinte
e Militares dos Estados, para cumprimento
dessa tarefa.
PROJETO DE LEl DO SENADO
Parágrafo úriico. Não serão objeto das
N~ 6, DE 1990
ações previstas neste_anigo, as praiaS em terDispõe sobre o livre acesso às praias renos de marinha ocupados com edifícos esde terrenos de marinha e seu uso públlco.
peciais como fortes, quartéis, portos, aeroO Congresso Nacional d,ecreta:
portos, áreas próprias ou necessárias à seguArt. lo As praias marítimas, fluvia~s e la- rança e defesa nacionais, aos seiviços públicustres, sob influência das marés, e pOrtanto, cos, bem como outras sob proteção ou adintegrantes dos terrenos,de marinha e seus minstração da União, dos Estados e dos Muacréscimos, imóveiS de propriedade da nicípios.

Art.

4~

As Prefeituras Municipais, com

a colaboração dos Estados e da União, ao
desobstruir o acesso às praias e promover
a sua utilização regular pela população, desenvolverão, nas áreas praieiras, as seguintes
ações.

r- obediência às [egis[ações edilíciã ,- -tri-butária, urbanística, do uso do solo, de proteção ao meio ambiente e_ outiª's pertinentes,
exercendo rigorosa fiscalização quanto ao seU
cumprimento;
I I - proteção do meio ambiente, zelando
pela sanidade e integridade das áreás de uso
público, através da instalação de equipamentos e serviços públicos essenciais, preventivos
e compatíveis, e do funcionamento de infraestrutura turística básica, necessária à utilização racionai das praias e dos recursos natu·
rais, mantendo os níveis recomendáveis de
higiene e segurança p':!-blica, de çquitíbrio
ecológico e de bem-estar social;

lU- realiza:cão das campanhas de educação ecológica e# turística, qUe informem e esclareçam a população sobre a importância
da preservação e usufruto racional do património ecológico e cultural de cada região,
visando à criação de uma consciência ecológica coletiva, que conduza à correta utilização
das praias e áreas -praieiras, em benefício de
todos.
Art. Y O _PQder Ex~cuti_vo ~x_pedirá, den·
tro de 30 (trinta) dias, normas regulamentares para o pleno e fiel cumprimento desta
leL
--·_
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
As praias são faiXas de- terra à beira-mar,
que o fluxo ou o preamar cobre e o refluxo

ou baixamar descobre duas vezes por dia.
Mas essas linhas de areia também são encontradas na foz dos rios e nas lagoas que sofrem
influência: das marés, integrando, assim, os
chamados "terrenos de marinha". Estes incluem-se entre os bens imóveis da união e
estão jurfdiC:ámeD.te tratados num extenso e
duradouro diploma legal, o Decreto-Lei n"'
9.760, de 5 de setembro de 1946, que os conceitua como aqueles situados "em uma profundidade de 33 (trita e três) metros, medidos
horinzontalmellte, para a parte da terra, da
posição da linha do preamar-médio de 183L".
A lei também relaciona os "terrenos acrescidos de marinha os que tiveram formado,
natural ou artificialmente, para o lado do mar
ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de marinha."
Emoldurando toda a costa brasíleira de 10
mil quilómetros, as nossas praiaS, na sua numerosa variedade de formas, paisagens e diálogos com o mar e o continenté, são consideradas as mais b~las do mundo, espaços idênticos e de serventia para as mais diversas formas de atividades e exploração, de inocentes
expressões artísticas e devastadores e letais
empreendimentos económicos.
Nas nossas praias chegaram os portugueses, os primeiros com ânimo de ficar, de explorar as nossas riquezas. Os primeiros povoados esqueceram-se à margem da<; areias,
como Rio de Janeiro, Sa!vador e Angra dos
Reis; e sobre os manguesais, como Paraty,
o velho "Caminho do Ouro", a primeira cidade planejada do Brasíl, hoje município Monumento Nacional. Portos naturais para os
que partiam, as praias fizeram o comércio
e favoreceram as primeiras inâústrias. Os colonizadores se extasiaram com piscosidade de
suas águas e em suas lâminas cristaliriã.s, ·se
organizaram as defesas do território contra
as invasões estrangeiras; as suas olidaS-tfOu~
xeram do Velho Mundo, da Nova Inglaterra
e das libertadas posses hispânicas, as idéias
da Independência e da República. As praias
brasileiras não são somente o tema e a inspiração da fulgurante e tropical arte brasileira,
presente na Uteratura, de Anchieta e José
Kleber, nas Artes Plásticas, de Antônio Parreiras e Djailira; na-Música, de Caymi eTom Jobim; no "Folclore do Mar" das Maru~
jadas e da Festa do Divino.
As praias brasileiras são mais que cenário
e ambiência, o lugar e a própria História da
Cultura Brasileiras, pois são Vividas lítoraneamente, com brisa marinha e gosto de sal,
descoberta a denúncia de Euclides da Cunha
em "Os Sertões". O Homem Brasileiro nasM
ceu e cresceu com os pés nas marés, os olhos
na barra e no horizonte, o peixe ã mesa, remando ondas e ventos, amando sobre suas
areias. O homem do interior partiu da beiramar e a c_onquista do oeste foi feita a partir
do encontro salgado-doce dos estuários dos
rios, da foz generosa dos rios que o mar engole, em direção às gargantas das matas, pelos

rios que vêm dos sertões, do coração da terra
brasilica, sangue tupy, vísceras caboclas, secura do Equador, umidade amazónica, mata
atlântica.
Nossas culturas foram plasmadas nas
praias, ao ritmo das ondas e flutuar das marolas: comida, casa, biotipo, gestos, economia,
dança, música-, humor, psicologia, religião,
astrologia, lúdica, lógica, sabedoria -enfim,
um modo de_ser, de viver e conviver, de sonhar e de fazer cristalizou-se com o sopf-o
dos ventos, à luz solar atlântica, sob os reflexos dos corais, na maresia dos tempos. O
espírito de uma civilização praeira orientou
a evolução de muitas culturas nacionais.
. As praias sempre pertenceram ao povo,
trveram um caráter público, de propriedade
Estado, antes Coroa, depois União, pois
Integram os chamados "terrenos de marinha", imóveiS de importância política, ( estratégia de segurança e defesa} social e económica, portanto defesas à privatização, ao domínio pleno de particulares. Essa natureza
pública das praias e a características de serem
propriedade do Estado e uma tradição juridiw
camente formalizada desde o Descobrimento. Já em 1635, a praia entre os Morros do
Castelo e de São Bento, no Rio de Janeiro
era chamada de marinha da cidade. Entre
as prím-eiras construções da Cidade de São
Sebastião do Rio de Janeiro e essa praia
havia uma faixa de terras enxutas, na qual
o governo da Capitania não autorizava qualquer construção, "a fim de conservar a praia
livre e desembaraça~a para o embarque de
coisas públicas e particulares, e para a defesa
da cidade", como nos informa Haddock Lobo
e Diógenes Gasparini. Essa faixa, naquela
época, formada por aterro da natureza e do
homem, ja se constituía "num vasto lograâouro público." Até a independência, nove
atos legislativos trataram dos terrenos de marinha e seus vari~dos aspectos. Com ·a instalaÇão·do Primeiro Império até boje, dezessete
diplomas, entre Alvarás, Avisos, Ordens Régias, Decretos-Leis, Decísões e Leis- cuidaram dos terrenos de marinha.

?o

A legislação sobre os terrenos de marinha
possui a fdade do Brasil, e assim, os tem consagrado quanto ao seu conceito, natureza,
finalidade, importância, vínculos jurídicos e_
utilização, ,_O alvará de 10 de maio de 1672
dispós sobfe os terrenos de marinha destinados à extração do sal~ e a Ordem Régia de
4 de dezembro de 1678 reservava a marinhas
para uso comum e para o serviço do Reino.
A Ordem Régia de 21 de outubro de 1710
vedava que as terras dadas em sesmarias compreendessem as marinhas que deveriam estar
des!mpedidas para qualquer serviço da Coroa
e de defesa da terr~. Esse entendimento, em
meio a algumas perquirições, chegou a este
séCulo. Em 1916, a Primeira Secretaria da
Câmara dos Deputados se pronunciava assim
sobre a conveni_ência ou não de serem vendidos os terrenos de marinha: "Os terrenos têm
uma função muito importante da defesa das
c.ostas, construÇões de portos e ootras obras,
não convindo, pois, que o património nacio-

Quarta-feira 21

119

nal deles se prive definitivamente.-' (DOy,
17-9-16). O Decreto n' 22.785, de 31-5-33,
re.afírmou essa posição, ao assegurar pãra o
Estado o domínio direto das marinhas, visando ã defesa do território nacional. No nosso
Direito, pois, os terrenos de marinha, que
, têm nature_za pública e patrimonial, isto é,
dominial, pois podem ser objeto de locação,
_aforamento e cessão, e também, da ocupação
, da concessão e da permissão de uso. Cada
uma dessas formas de utilização está regualda
em lei pelo aludido Decreto-Lei n9 9.760, de
1946, e pelo Decreto-Lei n91.561, de 18-7-77__
O normal, o costume é encontrarmos, em-quase toda a costa brasileira, a figura do afo·
ramento, a cessão pela União do domínio
útil do imóv!;'!l, mediante processo público específico, certos requisitos e habilitações e sob
um corpo de direitos e deveres da União e
dos ocupantes, os quais se comprometem ao
pagamento de foros e laudêmios, taxas inerentes à Enfiteuse.
A legislação brasileira sobre os terrenos
da marinha tem trezentos anos, e, comparada
ao direito de outros países, é única em profusão; descende do Direito português, e "foi
certamente, uma criãçáo das Ordenações
Portuguesas, para ser aplicada entre nós",
como assinala Diógenes Gasparini, ao ler Rodrigo Otávio e Renato Franco. As praias,
no Direito de alguns países da Europa e da
América, são tratadas como bens de uso especial ou de uso comum do povo, mas não têm
o caráter patrimonial que prevalece entre
nós. Os Qireitos argentino, alemão e italiano,
por exemplo, relacionam as praias aos inte·
resses da pesca e da navegação. Porém, é
relevante salientar, que, em nenhum país do
mundo, as praias são susceptíveis de privatiiação, objeto de títulos de propriedade. Mesmo os raríssimos títulos de propriedades de
terrenos de marinha, examinados antes de
1946, não privatizam as praias, não outorgàni
direito aos ocupantes de obstruir o acesso
à faixa arenosa que tocar o mar. Em toda
a história jurídica dos terrenos de marinha,
jamais ato-administrativo ou inteligência de
qualquer tribunal jurisdiCional concedeu direito a particular de privatizar praias, impedir
acess-o por mar, terra ou ar, de qualquer pessoa, com o propósito de desenvolver ativi·
dade pesqueira, Jazer, esporte ou recreio. A
característica dominical, de disponibilidade
dos terrenos de marinha, que, de propriedade
da União, são usados, sob remuneração, por
particulares, não pode constituir argumento
jurídico, recta ratio, servir de pretexto aos
ocupantes foreiros para privatizarem indistin~
tivamente as praias porventura existentes nas
terras sob sua posse.

Hoje, no Brasil, com o uso abusivo dos
terrenos de marinha e a privatização das
praias, se assiste a um verdadeiro genocídio
demográfico, económlco, e"cológlCo e- CUltural, conseqüência .da transgressão generalizada e _contagiosa da lei, do desrespeito à
Constituição, da \'iolência coritra as comunidades litorâneas, arbitrariedades e cometi-
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rável. Depois veio á. morte com a usina nuclear, mórbida, improdutiva, perigosa, que
endividou ainda mais o País e enriqueceu alNão existe na legislação brasileira nenhuguns. Em seguida, um terminal petroleiro
ma norma, ao menos indfcio, dedução analóque polui praiás, ilhas e enseadas. Mas antes,
gica ou inferência, que permita a privatização
um estaleiro naval se instalou em Angra dos
de praias- ou o seu uso ou controle exclusivo
Reis. O Projeto Turis, elaborado pela Empor particular. Em toda a história legislativa
e judiciária deste País não M registro de con-. bratur para disciplinar e orientar a ocupação
do litoral do Rio a Santos, protegendo a ecocessão desta natureza. Não há norma jbrídica
positiva que autorize, permita, declarada-! logia da região, hoje dorme nos arquivos públicos. O Plano Integrado de Desenvolvimenmente, a privatização de praias; nem tamto de Parati, plano diretornascido na Unesco,
pouco algum tribunal, de qualquer instância,
da preocupação de se preservar o maior, mais
decidiu a favor de parte interessada em tornar
íntegro e autêntico conjunto arquitetônico do
sua, para uso próprio, particular, praia marítima, lacustre ou fluvial, incluída em terreno
Brasil colonial, também, hoje, é documento
que virou memória. Indústrias poluentes se
de marinha.
instalam no litoral flumillense e paUlista.
Neste País, o capital acumulado e concentrado na mão de poucos, renunciado às suas
Agravando todos esses crimes_. _esse litoral,
que continua sem normas de uso do solo e
funções sociais, apoiado na violação contiocupação adequada que se coadune com a
nuada e febril das leis, e prestigiado pelos
necessidade de se preservar e de_se explorar
crimes de corrupção generalizada, aliados à
racionalmente aquele património vem sendo
impunidade, transformou-se em mais um poteamentos, empreendimentos imobiliários
der da República. Poder marginal e injurídico
incompatíveis com a vocação da região, vioque atropela e ignora os poderes constituintes
lentando a natureza, agredindo o meio ame_constituídos, que tudo pode, que tudo combiente, turvando a paisagem, anulando as
pra, que tudo faz: corrompe e submete o aparelho do Estado; inviabiliza ou torna inócua, suas- riqUezaS e potencialidades. _
Grupos poderosos e milionários, daqui e
as normas jurídicas; torna o ignóbil e o injusto, ético e legal; vicia e dirige valores, refe-· do exterior, estão se apropriando de todo
rências e comportamentos. No litoral brasi- o nosso litoral, privatiZando praias, costeiras,
leiros, riqueza infinita, património do povo, ilhas, angras, poluindo e loteando o "Éden
fonte inesgotável de alimentos, mar e praia, do Hemisfério Sul", a Ilha Grande (apesar
de tombado êomo parque ecológico), -Colofonte e lugar, enfim, do nosso futuro, os mais
cando cercas nos caminhos das praias, diVihediondos crimes-de lesa-pátria, de lesa-natureza, de lesa-humanidade, de lesa-brasilei- dindo lucro e prazer entre seus sócios e clientes endinheirados, tomando de assalto as
ros, vêm sendo praticados, à revelia da lei,
contra a vida, contra a nossa terra, contra· praias brasileiras. O descalabro existente no
litoral do Rio a Santos, se repete também
os nossos filhos. Além da ocupação e explona Costá Azul _fluminense, de Niterói a Maração ilegal e nociva dos terrenos de marinha,
a privatização ilegítima e descabida das nos- caé, quando muitas praias marítima<; e lacustres de Maricá, Saquarenia, Arãniama e Casas praias, subsiste uma intermitente e frágil
bo Frio estão sofre-ndo a mesma privatização
legislação referente à ocupação do solo, à
urbanização e ao desenvolvimento de ativi-. irregular.
Essa -vío-lênciã. jurídica, essa orgi"a iinobídades económicas nos terrenos de marinha,
liária, a-rrn-àl, se dá em todo _o__litoral brasiestas, quase sempre, impróprias, ínadequaleiro. Comunidades inteiras estão sendo exw
das, nocivas ao meio ambiente, que não conseguem dirigir a ocupação racional e ao de- pulsas, literalmente enxotadas, pelo conssenvolvimento saudável e socialmente- posi- trangimento ilegal, pela chantagem, pelo en- '
tivo dessas áreas. São raros os espaçoS com godo e o suborno, muitas vezes pela violência
físic3:, das praias para o iriterior. São famílias
regras válidas, claras e permanentes para a
instalação· de projetas de turismo, loteamen- com até trezentos anos de domínio útil, com
tos, urbanização, exploração económica. No: . posse pacífica e pi'odutiva de terrenos de maw
Estado do Rio de Janeiro_, por exemplo, na, rinha, que se vêem obrigados, por força de
Costa Verde que delineia a mais bela e rica grandes e- esdrúxulas transaçóes imobiliárias,
região marinha do mundo, a Baía da Ilha ocupações ilegais, grilagens, títulos falsos, a
Grande, os crimes contra a natureza, contra deixarem as praias que habitavam, e onde
o homem e a comunidade da região são, ora· viveram seus avós e tetravós; que compulsoriamente contrariados, abandonam a ativiinconstitucionalizados pelo Estado, ora avalizados ou sob a chancela do Poder Público. dade da pesca-que herdaram de seus ancestrais- para ir morar nas cidades, sobreviver
Inicialmente, vieram, para ficar, as agressões
e violências ofiGiais, como ·a Rodovia Rio- com irrisórias pensões e aposentadorias inw
Santos, antieconômica, antiturfstica, polui-: dignas, geralmente se afavelar nas periferias
dor a, devastadora, que, contrariando os mais r das grandes cidades, sem perSpectivas, pois
elementares conhecimentos técnicos de geo-1 não trabalham mais na pesca, no artesanato
logia, engenharia e economia, aterrou mais I do mar, na agricultura de alimentos que dede uma centena de praias, desestabilizou en-, senvolviam à beira-mar, únicos ofícios, fazecostas, destruiu a flora e a fauna do Rio a res culturais que possuíam e de que viviam.
Santos e jamais será inaUgurada, pois, lutan~' Perdem, assim, a sua identidade cultural. Na
do contra a natureza, as suas obras são inter-: região do Rio de Janeiro e de São Paulo,
mináveis e eternamente reparam o irrepaw pon~xemplo, a cultura caiçara, uma verda-

mentos ilegais e antijurídicos de toda a ordem.
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deira civilização-de fontes açoreana (ibérica),
negra e indígena, está com os seus dias c;Qntados, passa para os livros de História, sobrevive em precários quadros folclóricos, E vilas
e gente estão sendo dizimada_s, cidades invadidas pela especulação imobiliária que tudo
destrói, pelo turismo_selvagem, inculto e sem
regras, que polui, prostitui, trafica e desagrega.
As populações litorâneas brasileiras também não vão mais ã praiã, não se banham
no_ mar, não navegam nt;;m pescam mais na
sua própria terra. O lazer, o recreio e o espore
te marítimos viraram coisas de turista rico,
e aquele povo, aquelas verdadeiras "nações
do mar" que nasceram, cresceram, se formaram nas praias do Brasil, estão proibidas de
ver e de ter o mar, seu berço, seu porto e
seu caminho há mais de quatrocentos anos.
Retomando a argumentação jurídica, se
nenhuma lei ou jurisprudência, se nenhuma
tradição legal, judiciá:t_:ia, política e económica brasileira permite a privatização de
praias, por outro lado, nenhuma lei proibiu
explicitamente essa ação. Se, por um lado,
uma hermenêutica límpida e uma inteligência
científica do Direito não aceitam nem legitimam tal conduta, o povo, em sua boa-fé,
constrangido e coagido pela titulagem foreira, pela "regularidade" cartorial, por falta
de uma lei que explicitamente proiba a privatiZação das praias - não tem sabido reagir,
ou reage timidamente, s_e1J1 convicção ou sem
determinação, a esse esbullio e a essa invaw
são. A Constituição Federal, o Código Civil,
toda a legislação sobre os terrenos de marinha
não autorizam implícita ou explicitamente,
a privatização de praiaS;em nehuma CirCunstância ou por qualquer motivo. A Instrução
n9 31-01-A, de 2 de dezembro de 1988, Plenamente em vigor, da Diretoria de Portos e
Costas, do Ministério da Marinha, que, por
lei, junto com o Ministério da Fazenda, São
os órgãos respori.~áveis pelo processo de ocupação e fiscalização dos .terrenos Qe marinha,
é clara e incisiva, imperativa qUanto à questão:
"1.2.3- Privatização de praias
As praias são bens públicos de uso comum do povo e, como tal, devem ser
preservadas. Embora a competência ·do
MM (Ministério da Marinha) seja limitada, as Capitanias dos Portos e QM (Organizações Militares) sub_ordinadas deverão exercer efetíva fisCãlizlição nesses
-locais, procurando evitar a privatização
de praias e a obstrução dos acessos I)
área praieira.
Tal fiscalização, além daquela exercida "in loco", se dará quando da avaliação de projetas de obras e loteamentos,
que deverão ser analisados quanto a este
aspecto.
· As Capitanias dos Portos e OM suborw
dinadas deverão ainda manter cantatas
com as Prefeituras Municipais expondow
lhes a questão-, em face de serem elas
os ó~gãos públicos que autorizam a cons~·
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Os ocupantes de terreno de marinha têm
se valido da parte final do dispositivo que
fala em "legislação específica", para privatizarem a costa, vedarem · ou dificultarem o
acesso das populações às praias de áreas foreiras. Isto Porque a norma, sem ordenar a
desobstrução, nem prever sanções, tornouse, como grande parte das leis neste País,
em mero mandamento declaratório, virou
príri'c(pio sem prática, lei que não é cumprida,
Trata-se de u)l1.a Jnstrução do Ministério
que não é exeqüível. Os meios de comunida Marinha, que. recolhe e escreve, com acercação do País, estampam, todas as semanas,
to e precisão, toda a tradição do no-sso Direi- reportagens trazendo denúncias e protestos
to. O nosso Projeto eleva à categoria de lei, de prefeitos de centenas de cidades litorâde lei federal, essa regra que é postulado jurí- neas, contra a privatização de praias proidico e que, agora, alcança o postulado legal,
bindo 0 acesso da população ao trabalho made norma positiva. Nenhum disposíiivo da rftimo, ao lazer e ao esporte necessários, .dilegislação em vigor sobre_. os terrenos de mari- reitos garantidos pela ConstitUição. Os apenha permite a privatização de praias, supõe, los dos prefeitos a esta lei vêm se mostrando
ao menos, essa realidade, faz essa hipótese.
ineficazes, ineptos, têm sido feitos em vão,
A propósito, além do citado Decreto-Lei fi9
ante os argumentos dos possejros e o entendi9.760, de 1946, essa insólita permissibilidade mento tímido e tíbio de juí~es e tribunais.
nãoconstadenenhumdosseguintesdiplomas 0 nosso PrOJeto, definitivamente, resolve a
que' particularmente' trata da ocupação dos
questão entre o dinheiro e a força dos ocupantes contra 0 direito e a justiça das populações.
terenos de marinha. Decreto-Lei n~ 58, de
0
10-12-37, que disp6e sobre leteamento e
Vale,ainda,recorrerâlegislaçãoespecífica
a venda de terrenos para pagamento em pres- que trata da assistência e 0 salvamento à emtações, e o Decreto n~ 3.079, de 15-9-38, que
barcação, coisa ou bem, busca e salvamento
o regulamentou; Decreto-Lei ri" 7.937, de· de vida humana em perigo, no mar e nos
5-9-45, sobre lotamento_em terreno foreiro;
portos, que não admite qualquer restrição
Decreto-Lei n~ 178, de 16-2-67, que dispõe
· ·
d
·
sobre a cessão de imóveis da União Federal
que a pnvatização e pratas possa trazer para
o embarque e desembarque de pessoas ou
para as finalidades que'especifica; Decre.to- cargos em apreço.
O presente Projeto de Lei dá status de lei
Lei n~' 221, de 28-2-67, que dispõe' s~bre a
proteção e estímulo à pesca; Decreto:Lei n~ ao princípio e ao costume jurídico de Direito
Civil, segundo 0 qual "as praias servem ao
271, de 28-2-67, s_obfe o lOteamento urbano,
responsabilidade do_ loteador' concessão de
povo e ao País e não podem ser privatizadas,
uiso do' espaço aéreo; Decreto-Lei n~ 1.561, ser propriedade particular, objeto de privide 13-7-77, sobre a ocupação de terreno da
União; Lei ?9 6.567, de 24_ 9_78 , sobre 0 regi- _ légio e instrumento_ para o lucro de alguns".
me especial para exploração e aproveitamenO povo, a elas, deve ter "livre acesSo para
to das substâncias minerais que especifica, recreió,lazer, esporte, atividade s6cio cultue respectivas Portarias disciplinadoras do
ral e económica compatível, prevista e reguDNPM; Lei o? 6.766, de 19-12-79, sobre o ladaeml.ei,nãosendopennitidaasuaprivatiparcelamento do solo ur~ano; Lei n" 9.938, zação,ãqualquertítulo",segundorezaoArt.
de 31-8-81, sobre a Política Nacional do Meio
l~'da proposta. E mesmo naqueles casos rarísAm.biente; Decreto n~ 87.648, de 24-9-82, que
simos, nos quais algum particular possua o
aprova o Regulamento para o Tráfego Maríti- domínio pleno, a propriedade da praia, a esta
mo;Decreton~93.075,de6-8-86,quedelega
não pode ser impedido o desembarque de
competênciaaoMinistrodaFazendaparaau- qualquer pessoa, em caso de acidente, nautorizar a alienação, concessão ou transferênfrágio- OU outro motivo fortuito ou de força
cia de imóvel da União a estrangeiros; Lei
maior", ordena o parágrafo único do art. 19 •
nP 7.347, de 24-7-85, que disciplina a ação
o.art. 29 do pfojeto ratifica o que dispõe
o Decreto-Lei n~ 9.760, de 1946, que trata
civil pública de_ responsabilidade por danos
causados ao meio ambiente e outros; Decre- dos bens imóveis da União, além de consato-Lei n~ 2.398, de 21-12-87, sobre foros,laugrar Iioi:'mas opera.Cforiais que cabem aos MidêmiOs e taxas de ocupação relativas a imd- nistérios da Fazenda e da Marinha, como
veis de propriedade da União; e a Lei n~> guardiã e fiscalizad_ora das costas brasileiras.
0 art. 3~> estabelece 0 prazo de 90(noventa)
7.661, de 16-5-88, que -instituiu o Plano N3cional de Gerenciãmento Costeiro.
dias para que as_ Prefeituras Municipa~s de
Esta Lei, em seu Art. 10, declara:
todos os MunicípioS lftO!âneos do País, em
ação conjunta com o Serviço de Património
da União, do Ministério da Fazenda, promo"As praias são bens públicos de uso
vam a desobstrução dos acessos a praias irrecomum do-poVp, sendo assegurado, semgulares privatizadas, podendo contar, se new
pre, livre e franco acesso ·1celas e ao
cessário, com força policial para cumprimenmar, em qualquerdireção e sentido, resto da tarefa. Estão fora dessa ação, as praias
salvados os trechos considerados de inteocupadas com edifícios especiais, com serviresse de segurança nacional ou incluídos
ços públicos, sob proteção ou administração
em áreas protegidas por legislação espeda_ União, dos Estados e dos Municípios".
cífica."

trução de obras e implantação de loteamentos, sugerindo-lhes a elaboração de
um código de obras municipal, que discipline o acesso público às praias e estabeleça faixas "non aedificandi" na orla marítima, complementando a legislação federal sobre parcelamento e uso do solo
urbano."
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A desobstrução dos acessos e a regular uti·
lização das praias pela população obrigam
ó Poder Público ao cumprimento e ao fazercumprir rigoroso de toda a legislação partinente à ocupação do terreno de marinha eis o que estabelece o art. 4~ - prevendo,
aínda, a instâlação de equipamentos e de infra-estrutura turística essencial, que garanta
a "higiene e a segurança públicas, o equilibrio
ecológico e o bem-escar social", nas áreas
praieiras. Aí também o Estado se obriga à
realização de campanhas de educação ecológica, visando à preservação _e __usufruto racional do património ecológico e cultural de cada
região, através do exercício de uma "consciência ecológica coletiva''. O Poder Executivo regulamentará a lei.
- O presente projeto de lei tem uma função
sócio-político-cu)tural, pois recolocará obra·
sileiro nos lugares onde ele nasceu, de onde
partiu para conquistar e construir o País; nas
areias onde sempre esteve para receber o visitante e para partir, emendando a História
e ·a Geografia Humana interrompidas. Mas
a proposta ultrapassa esse aspecto antropow
lógico e estratégico para significar a restauração de parte da cidadania subtraída, da garantia dos direitos civis de estar na sua própria
terra, de estar com o mar do Brasil, de ser
parte desse mar, de ir e vir na sua própria
Pátria, de novamente o_cupar a praia da qual
nunca renunciou ou deixou de ser o dono.
onde passou os frutos do trabalho, banhou-se
na nacionalidade e sempre navegou para o
-futuro.
Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1989.
- Mauricio Corrêa.
(À Comissão de Assuntos Sociais competência terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O projeto lido será publicado e remetido
à Comissão competente. -(Pausa)
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1~ Secretário.

-

É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 9, DE 1990
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex•, nos termos do art. 223,
do Regimento Interno, a inserção em ata de
um voto de censura à invasão do Panamá,
por contingentes das Forças Armadas norteamericanas.

Justificação
Mesmo na época do autoritarismo, ao longo de vinte anos, isto é, de 1964 a 1984, a
política externa· do Governo brasileiro não
sofreu solução de continuidade, pelo menos
quanto ao respeito absoluto aos dois princípios basilares da paz internacional, a não intervenção e a autodeterminação dos povos.
Numa linha de coerência, cabe aO Senado,
na sua competência constitucional de acompanhar a política externa, posicionar-se sobre
os recentes e lamentáveis acontecimentos que
culminaram c_om a invasão dq P;rnamá, por
tropas norte-americanas.
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Anteriormente, os Estados Unidos da
América do Norte já haviam invadido o território de Granada, sob o protesto geral, inclusive do Brasil.
Proponho, assim, de acordo com o disposto
no art. 223 do Regimento, que? Senado insi-

ra, em ata, _um voto de censura a esse ato
do Governo norte-americano, que constitui
uma afronta aos compromissos com a paz
mundial, constantes da Carta das Nações
Unidas.
Brasl1ia, 19 de fevereiro de 1990.- Senador Humberto Lucena.

(À Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O requerimento lido será despachado à
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional. (Pausa)
Sobre a mesa, comunicação que será lida
pelo Sr. 1~ Secretário.

É lida a seguinte
OF. N• 18/GMC/90
Brasl1ia, 20 de fevereiro de 1990
Senhor Presidente:
Em obediência ao disposto no art. 43, alínea a, do Regimento Interno, comunico a
Vossa Excelência que, a convite da Associação Latino Americana de Direitos Humanos
- ALADHU, com sede em Montevidéu, estarei ausente do País, no perfodo de 21 a
25 do fluente mês, empreendendo viagem à
República do Panamá.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a
expressão do meu apreço e considerçaão. Senador Maurício Corrêa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O e~ediente lido vai à publicação. (Pausa)
Sobrê a mesa, projeto de lei que será lido
pelo Sr. 19 SecretáriO.

b lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 7, DE 1990

Libera a entrada de mercadorias estrangeiras no País e dá outras providências.
O CongreSso-Nacional decreta:
Art. 19 É livre a entrada de mercadorias
estrangeiras ho Pafs, ressalvadas as de importação proibida.
Art. 2~ O Poder Executiv..o, atrã.vés de
restrições não-tarifárias, poderá impedir temporariamente a importação de mercadorias
no Pafs se ã. conjuntura do seu comércio exterior comprovadarnente o exigir.
Parágrafo único. O disposto neste artigo
não inclui o indeferimento de pedidos de guia
de importação consubstanciado no artigo 59
do Decreto-Leio~ 1.427, de 2 de dezembro
de 1975.
Art. 3<? Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em
contrário.
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si, de cotas de produção e de mercados. Daí
Justificação
Costuma-se dizer e repetir, "ad nauseam'', para a imposição de preços e a eliminação
da livre concorrência é um passo só. Desresque o comércio internacional é uma avenida
peita-se, assim, um dos princípios gerais da
de mão dupla, onde se compra e se vende
atividade económica, entronizados pelo art.
de forma simultânea. Compra e venda são,
170, inciso IV, da Constituição de 1988, qual
cartas do mesmo jogo, cujas regras de reciseja o da livre iniciatíva, robustecido mais
procidade são vitais para iinpoitador e exporadiante no seu art. 173, 49, que reza:
tador, não se devendo levar em consideraão,
"A lei reprimirá o abus_o do poder econa espécie, nem o-estágio de desenvolvimennómico que vise à dominação do_s mercato económico "dos países envolvidos, nem as
dos, à eliminação da concorrência e ao
suas colorações político-ideológicas. Por ouaumento arbitrário dos lucros."
tro lado, é claro que a necessidade de importar para exportar, ou vice-versa, deve subor5. É óbvio que toda atividade produtiva
dinar-se a cedas parâmetros, dentro dos
necessita de proteção aduaneira nos primór_quais afloram e~p _importância contingêl!ç~~s
dios da sua instalação. Mas a citada proteção
especiais e paSsageir.as de mercado nas intrinpode ser negativa quando persistir a ineficadas relações de comércio exterior de cada ciência daquela atividade. E não persiste dúpaís. Todavia, uma vez queimadas as etapas vida de que a melhor receita para aumentar
mais avançadas do processo industrial de um
a produtividade e melhorar a qualidade do
país, terá ele que voltar-se para a reformuproduto é a livre concorrência. Não serão
laçãcn:l.os métodos até então adotados, reforrestrições administiatíVas descabidas à immulação estaque passa necessariamente pela
portação que deverão proibir a entrada, no
liberalizçaão do seu comércio exterior, em
país, de qualquer produto constante da pauta
perfeita empatia com novos rumos macroecotarifária brasileira, em flagrante desobediên·
nómicos.
-da ao nosso ordenamento constitucional. Por
Releva lembrar aqui, por pertinente, a
outro lado, já existem outras r.estrições nãopreocupação com possível evasão de div:isas
tarifárias à inlpottação no Brasil que, ·com
advinda do superfaturamento das importaa finalidade de frear a entrada de alguns proções e do subfaturmento das exportações. Todutos no país, vêm surtindo melhor efeito,
davia, essas duas filhas diletas da grande difesejam elas de ordem quantitativa, fiscal, camrença de cotação entre o dólar oficial e o
bial ou financeira:. Julgamos, pois, inconcedólar no paralelo, quando identificadas, debível o indeferimento; pela Cacex, meemo
vem sofrer as sanções rigorosas de lei, incluem caráter temporário, de pedidos de guia
sive as de ordem penal.
de importação, não importando a sua motiva2. O.Brasil_de hoje, a nosso ver, insere-se
ção ou o seu objetivo. A guia de importação,
no quadro acima exposto. Daí não entenbem o sabemos, tem a sua importância capital
dermos a p_erpetuida_de,_!lt? tempo, da proibino controle de preços e na contratação de
ção de importação de um número conside- câmbio. Porém, não deve servir de instrurável de mercadorias posicionadas na Tarifa
mento administrativo burocratizante e inibiAduaneira do Brasil (TAB), sem maís as rador das importações brasileiras. EiS ifaiáo
zões plausíveis que poderiam ter justificado,
pela qual elaboramos o presente projeto de
à época, tal proibição. E com uma agravante:
lei, o qual submetemos às luzes melhores dos
a citada proibição se materializa num simples
nossos pares.
ato de indeferimento, pela Carteira de CoSala das Sessões, 20 de fevereiro de 1990.
mércio Exterior do Banco. do Brasil (CA- ......--Senador Meira Filho.
- CEX), do_ pedido de guia de importação solicitado pelo importador brasileiro, sob a vaga
LEGISLAÇÃO CITADA
alegação de que algumas importações podeDECRETO·LE! N•1.427,
rão causar danos à economia nacionaL RefeDE 7 DE DEZEMBRO DE 1975
rimo-nos expressamente ao artigo 59 do Decreto-Lei n~ 1.427, de 2-12-75.
Estabelece condição para a emissão de guia
de importação, cria o registro de portador
-3. Em primeiro lugar, o diploma legal citado tem origem espúria, por ser filho do arbíe dá outras providências.
trio, razão mesma do seu banimento, hoje,
Art. s~ O Ministro da Fazenda poderá,
da galeria de atos legais pela nova Carta Magem caráter temporãriO, Segundo-diretrizes do
na brasileira. Em segundo, conce-de poderes
quase absolutos a uma repartição menor do
Conselho do Desenvolvimento Económico e
sem prejuízo dos compromissos negociados
arcabouço administrativo federal para vetar,
pelo Brasil na Associação Latino - Ameriou não, determinadas importações, num abre
cana do Livre Comércio, autorizar a Carteira
e fecha de gavetas ao sabor dos humores do
do Comércio Exterior do Banco do BrasiL
dia de funcionários Subalternos.
S. A., a indeferir pedidos de guia de impro4. Lá se vão, portanto, quatorze anos de
tação nos seguintes casos:
•proibição "temporária" de expedição de
_I -importações que originem a fOrmação
guias de improtaÇâo de um sem-número de
produtos estrangeiros. Em conseqüência,
de estoques especulativos;
afloram na paisagem industrial brasileira os
II- importações que causem ou ameacem
odiosos cartéis, nacionais e multinacionais,
causar sérios danos à economia nacional;
UI -importações originárias e/ou proceacomodados atrás do escudo protetor da inedentes de pafseS qUe discriminem as impOr-ficiência e org.ctnizãdos para a divisão, entre
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tações brasileiras, ouvido previamente o Ministro das Relações Exteriores.
Parágrafo único. Do indefeilmento do

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O projeto lído será despachado â Comissão competente. (Pausa)

pedido do guia do improtação pela Carteira
do Comércio Exterior do Banco do Brasil
S.A., caberã recurso·, sem efeito suspensivo,
ao Conselho Nacional do Comércio Exterior.

pelos~. lu~_ecretário.

·'':-:.t>~;
~-~S/-::

O REQUERIMENTO N• 10, DE 1990
Nos termos do artigo 43, inciso I do Regimento Interno, requeiro seja considerado de
licença para tratamento de saúde, conforme
atestado médico anexo, o período de 24 a
30 de novembro de 1989.
Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1990.
- Carlos De'Carli.

Sobre a mesa, requerimento que será lido

(À Comissdo de AsSuntos Económicos
-competência terminativa.)

É lido e aprovado o seguinte
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O SR. PRESIDENTE_(Pompeu de Sousa)
-Aprovado o requerimento.._ fica concedida
a licença solicitada.

O SR. PRESIDEI\TE (Pompeu de Sousa)
-Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi-

dente, Srs. Senadores:
Anos atrás, por intérmedio de um amigo
meu de infância, de juventude e hoje de amadurecer, o poetaJansenFilho. paraibano, um
dos grandes talentos deste País, conheci um

ilustre advogado brasileiro, paulista: o Professor Edevaldo Alves da Silva.

Todos têm conhecimento de um episódio
que lhe foi chocante. Ele, em desespero, na
antevéspera de perder um olho, estava viajando para os Estados Unidos. Levava na
pasta alguns dólares, e a polfcia o surpreendeu, prendendo-o. Reteve-o no aeroporto o
tempo suficiente para que ele perdesse um
olho.
Ele está cego de um Olho. As autoridades
brasileiras achavam que ele haveria de ir com
autorização, permissão e recursos do INPS,
se assim procedesse ele não perderia uma
vista apenas, perderia as duas.
É visando à reparação de sUa honra ultrajada, de seu nome comprometido, que presto, nesta tarde, no Senado da RepUblica, o
seguinte depoimento:

Sr. Presidente, Srs. Deputados, inspirado por um dever de cidadania e pelo
meu sentimento de Justiça, ocupo esta
alta tribuna do Senado da RepUblica para profligar os abusos do arbítrío e desagravar a honra pessoal de um concidadão
nosso e figura das mais expressivas da
sociedade nacional.
Refiro-me ao constrangimento penoso
a que foi submetido o Professor Ede- _
valdo Alves da Silva, um nome que se
dimensiona na glória do trabalho, no
exemplo de honradez e na contribuição
patriótica que ele vem dando ao processo
de desenvolvimento brasileiro, quer na
área do ensino superior, quer no setor
da nossa comunicação _social.
Advogado de consagrador renome
profissional, na direção do seu grande
escritório; presidente operoso e vigilante
das Faculdades Metropolitanas Unidas,
das Faculdades Integrantes e de Artes
Alcântara Machado, Centro de Estudo
Unificado de Brast1ia - Ceub; diretor
da respeitável e respeitada Rede Capital
de Comunicações, que cobre todo o céu
brasileiro, o Professor Edevaldo ALves
da Silva, como poucos, _tem dado sentido
de grandeza e de benemerência pública
ao verbo servir. E é servindo à nossa
Pátria comum, à sua juventude estudio·
sa, à política de uma comunicação social
correta e sobretudo ética, que esse nosso
valoroso patrfcio e credor do meu afeto ·
pessoal vem realizândo seu belo destino

de1homem vocacionado para as grandes
c~
Usas coletivas e para os mais nobres
id ' is da nacionalidade.
Po "Oportuno, quero consignar que
tais empresas nunca se alinharam entre
aquelas que desfrutam de favores generosos do Governo; jamais foram elas
agraciadas com qualquer tipo de privilégio oficial, porque o progressO daquelas entidades se deve à co:rreção da sua
conduta e à sua credibilidade, sob ocomando independente do seu che[e.
Pois esse homem, sobretudo digno do
respeito e da gratidão, quer dos Poderes
Públicos, quer do povo brasileiro, acabou por viver o holocausto, dolorosa·
mente impiedoso. de ver-se envolvido
num equívoco policial que lhe custou e
aos seus parentes e amigos horas de aflitivas preocupações e de intolerável sofrimento moral.
E tal agressão teve ampliada sua crueldade, na medida em que o injusto escândalo ganhou a nÇ>toriedade das !llanche·
tes. principalmente por parte de certa
imprensa sensacionalista.
Embora antecipadamente convicto de
sua inocénda que me· liga ao Professor
Edevaldo Alves 'da Sl!va, decidi que só
viria a esta tribuna, para desagravá-lo,
depois que a Justiça Pública, de forma
soberana e reparadora, tivesse p'roclamado a absoluta improcedência das impurações tão levianamente alardeadas
contra esse grande brasileiro.
Venho fazé-lo agora, porque tendo em
mãos roda uma volumosa documentação, oficial, emitida pelo Colendo Tribunal Regional Federal de S-ãõ P-ãulo, cuja
reconfortadora leitura penso não ser ne·
cessária perante Vossas Excelências, já
que dcs_ses documentos dei ciência a cada
um dos meus eminentes cÇ>legas, além
de encaminhá-las à Mesa Diretora desta
casa.
Devo dar destaque ao Habeas-Corpus
nUmero 27/89 concedido por aquela Corte Federal, com trânsito em julgado, im·
· petrado em cauSa própria e com apOio
e as.<;istência da Ordem dos Advogados
do Brasil que não só reconheceu a grave
enfermidade que acometia a vista dorespeitável professor, a exigir urgente e inadiável tratamento cirúrgico no exterior,
como por igual decretou a licitude de
portar ele os dólares, legalmente adqui·
ridos, e destinados à· cobertura das óbviiis despesas médicas que iria enfrentar,
como·de fato enfrentou."
1

Srs. Senadores, a Ordem dos Advogados
é extremamente rigorosa. Ela somente ingressa em favor de um dos seus memhros,
de um dos seus associados quando tem cons·
ciência: da sua honra, não a honra de um
instante apenas, mas a honra afirmada e comprova-da ao longo da vida profissional.
Sabem V. Ex~$ que há, no júri popular,
um comportamento muito interessante. Muitas vezes, um homem comete um crime de
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incomum violência e é absolvido: Muitos não
entendem por que assim procedeu (l júri os
órgãos colegiados tendem não a julgar um
homem num determinado instante da vida,
mas sim ao longo da sua _existéncia, de todo
um comportamento, uma conduta. O Professor Edevaldo, além de estar isento n_aquele
instante, ele é um dos brilhantes e qualifi·
cados advogados de São Paulo; não durante
um ou duis ano~, mas durante toda a sua
existência de profissional. E é só por ·éssa
razão que a Ordem dos Advogados de São
Paulo, uma das mais rigorosas, fez questão
de participar diretamente, assinando, inclusive, a petição do haheas-corpus.
A Ordem dos Advogados do Brasil não
só reconheceu a grave enfermidade que acometia a vista do respeitável professor, a exigir
urgente e inadiável tratamento cirúrgico no
exterior como, por igual, decretou a licitude
de portar ele os dólares legalmente adqui·
ridos e destinados à cobertura das óbvias despesas médicas que iria enfrentar, como de_
fato enfrentou.
O Sr. Meira Filho- Senador leite Chaves, V, Ex• me permite um aparte?

OSR. LEITE CHAVES- Ouço, com mui·
ta honra, o aparte de V. Ex·
O Sr. Meira Filho- Ilustre Senador Leite
Chaves, conheço o Professor Edevaldo desde
os primórdios do ensino particular na Capital
brasifeira. Como homem de rádio, ele também o é, cu o acompanhei nesta cidade desde
a sua vinda de São Pauto. Foi professor dos
meus três filhos, hoje todos formados, e o
quarto está para se formar. V. Ex•, como
jurista, deve sab_er __ muito bem os maus momentos peJos quais o professor deve ter passado e como deve t~r sofrido. Mas, hoje, é
gratificante, Senador, vê-lo nessa tribuna, fa·
zendo justiça ao Professor Edevaldo. Era esse o meu aparte.
O SR. LEITE CHAVES - Muito obrigado, Senador Meira Filho, Pelo importante
depoimento. V. Ex', ao longo da vida, tem
sido da área a que pertenceu_, também, o professor e dá o testemunho não de uma amizade
vazia. mas do esforço daquele amigo, inclusive ensinando seus filhos, hoje formados.
Agradeço a V. Ex' o aparte.

O Sr. Mauro Bene.,.·ides - Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. LEITE (:HA VES ouço o aparte de V. Ex'

Com prazer,

O Sr. Mauro BeneYides- Nobre Senador
Leite Chaves, não tenho o privilégio de desfrutar da amizade pessoal do Professor Edevaldo Alves da Silva, como ocorre com V.
EX' e com o ilustre Senador MeiraFilho. Mas,
eu o conheço como figura de marcante projeção na militância forense br.1sileira c na área
educacional, Presidente que é das C()nceitua~
das Faculdades Metropolitanas Unidas. Vem
à minha mente, neste instante, o episódio
ao qual V. Ex· se reporta agora, trazendo
para o conhecimento do Senado Federal uma
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decisão judicial que resgata a inatacabilidade
da figura do Professor Edevaldo Alves da
Silva, vítima daquele constrangimento penoso no Aeroporto de Cumbica, no momento
em que viajava para o exterior, a fim de tentar
a recuperação de sua saúde. V. Ex•., vindo
à tribuna registrar a decisão judicial, oferece
a oportunidade de se dar conhecimento à Nação brasileira de que o Professor Edevaldo
Alves da Silva mantém o seu prestígio, a sua
dignidade, depois de haver ultrapassado aíro·
samentc todo aquele vexame que, circunstancialmente e por um arbítrio inqualificável,
o atingiu no aeroporto do grande Esladú bandeirante. Portanto, neste momento em que
V. Ex' relata <1 decisão do Poder Judiciário,
desejo, por seu intermédio-, le·-,~ar a manifestação da minha solidariedade ao Professor
Edevaldo Alves da Silva, que, neste instante,
haverá de receber, no País interiro, outros
testemunhos significativos de reconhecimento de uma vida ilibada, dedicada atividadc
educacional e à militância jurídica em nosso
País.
O SR. LEITE CHAVES- Senador Mauro
Benevides, vale o seu apartt!, e vale muito.
V. Ex• é Presidente da Comissiío do Distrito
Federal. V. Ex' é um dos Scnadores mais
·ponderados desta Casa. A tal ponto é ponderado V. Ex• que ê considerado até_um dos
nossos juízes. V. Ex1 jamais excede os limites
da racionalidade. E <t sua interferência, neste
caso, ainda que pessoalmente não conheça
o Proft!~Or, é um depoímeilú.i-qtic ficUJ:á na
História, senão para muitos, mas para· mim,
pelo menos para ele, para os amigos· que,
como eu, ficaram muito chocados com essa
injustiça toda, com essa violência toda.
Senador dn Ceará,\', Ex" traz a c~ te discurso__ 9_ d_epQ_i!lle_n_tq ~ _a__ (!_If!S_e!)ça__ d_e__ umJ! t.l_a_s_
regiões__ mais sofridas, mas tambt!m mais sábias do País. Agradeço a V. Ex' por esse
aparte.
Continuo-. Sr. Presidente:
"De outro ângulo, causou-me profunda c envaidecida impressão, a mim que
tive a honra de integrar o Mini~tério Pú·
blico MiliWr por tantos anos, - a atuação firme, isenta e temperada de alta
consciência jurídica e moral da nobre
Procuradoria da República. que, oficiando nos autos, manteve as tradições de
independência e de altaneria, quando.
como órg5o acusadt)r re-conhece e com·
prova a id0neidade indiscutivd da conduta moral c jurídica do Professor Ede·
valdo Alves da Silva.
Sr. Presidente, _Srs. Senador.:s. pouco
importa, a esta altura. indagar se o Professor Edcvaldo Alves da Silva, como
juri~ta, educadvr c empresário vitoriosos. foi ou não vítima da inveja a"lheia.
da inveja que é a mais universal das pnixóes negativas. ou se os desgo.~tos que
arrastou te-riam resultado uma precipitada c inexcusável imprudéncb policial.
Nem mesmo cabe aqui c. neste instante
analisar a fragrnentá.ria e obscura legisla-

ção que rege nossa política financeira no
tocante à saida de moeda estrangeira."
Vefam V. Ex•s que essa questão de moeda
não está disciplinada por lei. fala-se em moeM
da, mas dólar não é moeda nacional.
A regulamentação de assunto de tamanha
importância é feita, no Brasil: por portaria.
Chamo a atenção desta Casa para que isso
seja regulamentado através de leis permanentes e não de portarias, que mudam ao
alvedrio de sentimentos do Ministro da·Fazenda ou, às vez~s. de seus subordinados.
A minha palavra, nes~e instante, que penso
traduzir o sentimento de todo o Senado,_ tem
por fim desagravar o nome e a honra do Professor Edevaldo Alves da Silva, ao mesmo
tempo cm que conclamo a Nação brasileira
a que, com renomado prestígio, mantenha
o apreço e a gratidão que todos devemos a
esse gtande vulto dos nossos tempos. sobretudo, Srs. Senadores, no setor educacional.

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex• me- permite um aparte, nobre Senador Leite Chaves?

O SR. LEITE CHAVES - Ouço com prazer o Senador Nelson Carne-iro, particular
amigo do Professor Edevaldo Alves da Silva.

O Sr. Nelson Carneiro- Faz muito bem
V. Ex• em trazer à tribuna do Se nodo as deci-

sões que- ftzerarn justiça a um ilustre advogado, um ilustre homem público, que é o
Professor Edevilldo Alves da Silva. responsável pela educação de sucessivas gerações
-que têm passado pelas faculdades que dirige.
Cheguei a Edevaldo Alves da Silva pelas
màos de dois grandes homens públicos: Ulysses Guimarães e Tancredo Neves. Só o fato
desses dois ilustres brasileiros serem amigos
íntimos de- Edevaldo mostra o quanto ele merccia,-e ·contínua· éülterecer; o-apreÇtfdetódOS
nós e o apreço de toda a Nação. A violência
de que ele foi vítima encontrou, felizmente,
a r~paraçâo judiCiriria que confortou o seu
e~pírito e cunfortou o espírito dt• todos os
seus amigos e _restabeleceu a confiança no
Poder Judiciário diante do excesso praticado.
V. EX" faz bem ertl trazer o nome de Edevaldo
Alves da SiiVa, para que desta alta tribuna
ele tenha a Justiça que já encontrou nos pretórios. Tive a felicidade de advogar com ele,
no seu escritório, durante alguns anos, e- posso depor sobre a inteligência, o cuidado, o
carinho, a probidade da sua atuação. Não
seria ele- que iria fraudar· o fisco nacional;
foi um momento em que era impo!-.sível cum~
prir as formalidades .burocráticas. Os dois
olho5 ameaçavam ficar cegos, e a receita, a
·deteiminação médica foi de que ele viajasse
imçdiatan1ente _para os Estados Unidos, porque somente em .Boston ele conseguiria recu~
perar ao menos- uma vista para que pudesse.
cominuar a sua luta, fosse na cátedra, ÍO!i!:ie
na advocacia, fosse na<; suas múltiplas atividad!!s. Por is~o. a decisão judiciária é uma reparação que todos n1ís devemos saudar e que
V. Ex" traz em boa hora ao conhecimento
da Nação, suando a tribuna desta alta Casa
do Congresso. Parabéns a V. Ex~
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O SR. LEITE CHAVES - Muito obrigado, Senador Nelson Carneiro, esse seu aparte
vale como uma absolvição irrecorrfvel. V. Ex•
foi, ao longo dos anos, e é ainda, um dos
mais brilhantes advogados do País. Aliás, renho dito que V. Ex• é um homem fronteiriço.
V, Ex· se coloca num limite bem definido
entre o home-m do Direito e o homem do
Parlamento, o homem da política. É por isso
que V. Ex· se tem havido magistralmente nesta Casa, autor dos mais importantes projetas,
desde o divórcio à defesa dos filhos adulterinos, ao est<ituio da mulher casada, da mulher separada. Não há assunto humano, por
mais insignifiCante que seja, que não tenha
a presença de V. Ex•. Além do mais, V. Ex~
é uma figqra que, a exemplo de outros que
conheci em 75, quando aqui cheguei, fico naquele limbo em que ·os homens passam a ser
diferentes.
Quando cheguei aqui, no Senado, encon·
trei homens os mais singulares, alguns pouco
falavam, e eles _se _comunicavam· por outro
sentimento que não era apenas o da inteligência. Lembro-me de Capanema, do próM
prio Accioly Filho. homens que chegam aqui
vitoriosos, passaram por gove-rnos, foram
derrotados, foram humilhados, foram ofendidos, ovacionados, e depois de toda essa experiência ficam num estágio de sabedoria. Eles.
alcançam o fato não pela inteligência convencional, mas através da intuição. E pela longa
experiência e pelo homem estudioso e inteligente que é, V. Ex; está, Senador Nelsott
Carneiro, sem qualque-r exagero, naquela fase em que colocaria também Capanema e
outros que aqui viveram_ esse estágio de sabedoria. São homens que sabem julgar.
Uma vez perguntei ·a V. Ex~. nesta Casa
a V. Ex• e Afonso Arlnos, o que é que depois

de tantos anos já -nã-o-far-iam. -E-V--;--E>..~-disse
o seguinte: Não _Criar caso! Quer dizer, não
afrontar. Resposta semelhante havia sido dada a mim por Afonso Arinos. Quer dizer,
o respeito, e até a tolerância com algumas
fichas. Mas, neste instante, V. Ex~ se levanta
para defender uma situação de injustiça. E
o faz como ninguém. V. EX• o conhece pes~
soalmenre-. É amigo dele, e há muito tempo.
E vi o afeto e -ternUra com que V. EX" o
tratou, quando da última vez em que esteve
nesta Ca<;a.

O Sr. Edison Lobão- V. Ex• me concede
um aparte?
O SR. LEITE CHAVES- Pois não, nobre
Senador.

O Sr. Edison Lob_.ão - O Dr. Edevaldo
é LLnl jornalista ilustre, um advogado eminente e um professor. Portanto, é um homem
puõlico. E os homens públicos, desafortuna~
damente, estão sujeitos a este tipo de perseguição e até. de acidentes. Tanto quanto V.
E~~ conheço o Dr. Edevaldo e tenho por ele
a maior admiração e o maior respeito. Sei
tratar~se de um homem correto, de um homem de princípios- Um home:rn que tem um
hobby na vida: que é trabalhar. Ele trabalha
intensamente, duramente, sempre no cum~
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primento das causas que lhe são cometidas
e do seu dever. Não tenho dúvidas d~ _que
o Dr. Edevaldo nenhuma culpa tem neste
episódio. Ele é um homem isento, completa-

mente, de culpa. Por is.<;o mesmo, quero solidarizar-me com V. Ex~ por essa justa homenagem. E quero, por igual, trazer a minha
palavra de solidariedade a V. Ex' e ao Dr.
Edevaldo. Muito obrigado.
O SR. LEITE CHAVES - Muito obrigado, Senador Edison Lobão.
Srs. Senadores, o Professor Edevaldo não
está no Brasil hoje. Ele está fora, lutando
para salvar o outro o[ho. Sei, Professor Edevaldo, que quando o Sr. voltar tomará conhecimento deste discurso muito modesto, mas
desses valiosos apartes que o enriqueceram.

Sei que a ciência não tem condições d~_repaM
rar o olho que o Sr. perdeu, mas este meu
discurso, neste plenário, hoje, é um esforço
justo no sentido de que seja reparada a honra
pela qual o Sr. tem lutado ao longo da sua
vida.
"Minha palavra, neste; momento, que
penso traduzir o sentimento de todo o
Senado, tem por fim desagravar o nome
e a honra do Professor Edevaldo Alves
da Silva, ao mesmo tempo em que conM
clamo a Nação Brasileira a que, com reM
nomado prestígio, mantenha o apreço
e a gratidão que todos devemos a esse
grande vulto dos nossos tempos."
Era o que tinha a ,dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Leite Cha.M
ves, o Sr. Pompeu de Sousa, Y Secretário, deixa a cadeira da presidênCia, que
é ocupada pelo Sr. Antonio Luiz Maya~
Suplente de Secretário.
·
O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR.PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- Concedo a palavra ao nobre Senador, como Lfder,

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT.
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso,)
-Sr. Presidente, não foi possível, no rápido
término da alocução do ilustre Senador Leite_
Chaves, fazer um aparte. PermitirMme-ia agora fazer um comentário suplementar rápid().
Sr. Presidente, concordo plenamente com
as' observ'ações dos eminentes Senadores Leite Chaves, Nelson Carneiro e Edison Lobão
sobre a personalidade invulgar do Professor
Edevaldo Alves. Ele foi vmma de um arbítrio
policialesco. O que houve, Sr. Presidente,
foi uma errónea interpretação da lei. A primeira regra de hermenêutica jurídica é a regra do bom senso. Não seria bom senso realmente imaginar que alguém, podendo usar
os dispositivos de telex, telefax, cabo tdt!grafo bancário, usasse a ingénua forma de
carregamento manual de dinheiro para exportar capitais.
-. É também ridículo imaginar qu-e alguém
com um problema de saúde urgente, como

seja, o salvamento dOs olhos, se subordinasse
humildemente à tancalizante burocracia do
Banco Central. Se isso fizesse, o Professor
Alves da Silva teria, na realidade, repetido
a trágica experiêncía de um nobi'e francês:
"Par délicatesse, j"ai perdu ma vie". Poderia
parafraseá-lo dizendo: - "Par la bureli.ucratie, j"ai perdu mes yeux!"
Trata-se, Senhores, de Uflla_situ_ação absurda: impor-se a um homem digno Uma desnecessária hwnilhação por arbítrio burocrático.
Aliás, Sr. Presidente, _qt.~:estiOno, fundamentalmente, a aplicaçãO dos controles de
câmbio pelo Banco Central, habitualmente
paseados em taxas múltiplas e defasadas que,
a meu ver, não se compatibilizam com o disposto na lei que criou o Banco Central. Como
um dos autores dessa lei, tenho, talvez, alguma autoridade hermenêutica.
Facultou-se ao Banco Central, àquele tempo, a fixação de taxas cambiais pelo art. 4?
(item V), na presunção de que seria observada a regra monetária do item II art. 3~.
O art. 3"da Lei n~·4.595 dispõe que o Banco
Central "adaptará o volume dos meios de
pagamento às reais necessidades da economia
nacional, prevenindo ou corrigindo os surtos
·
inflacionários ... ".
Se assim for, a fixação das taxas cambiais
seria um problema simples e escorreito, porque elas não estariam sujeitas às violentas
oscilações derivadas do processo inflacionário.
Tendo o B_anco_ Central sistematicamente
desrespeitado o mandamento fundamental
do art. 39 , infirmou sua autoridade para exercer o privilégio regulatório do art. 4'·'.
Mas isto, Sr. Presidente, são "nugae quaestionis".
Não me lançarei numa discussão técnica
do assunto. Gostaria, apenas, de me associar
ao Senador Leite Chaves, a V. Ex' e ao Senador Edison Lobão, em pedir desculpas a um
eminente brasileiro pela humilhação a que
foi sujeito, pela falta de bom senso na interpretação das leis.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Roberto
Campos, o Sr, Antônio Luiz Maya, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presidente:
O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.
O SR. PRESID-ENTE (Nelson Carneiro)
-Tem V. Ex· a palavra.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR.
. Pela ordem.)- Sr. Presidente, quero pedir
a V. Ex• que me permíta incorporar a oportuna intervenção do Senador Roberto Campo·s ao meu discurso.
Senador Roberto Campos, a intervenção
de V. EX' (iC<;~:rá fazendo parte integrante do
modesto dhcurso que acabei de fa2:er nesta
tarde,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho ..
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB -CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Ocupo a tribuna nesta tarde sem ter tido
o prazer de escutar o discurso prometido do
Senador Roberto Campos, que S. Ex• deve
ter cancelado para outra oportunidade, mas
que traria temas importantíssimos a esta tribuna e para o conhecimento senatorial.
Pretendia eu- e o faço agora- analisar,
nesta oportunidade, a situação dos partido~
brasilelros, principalmente em face dos últimos fenômenos políticos feridos, de modo
mais claro, através dos dois turnos da eleição
presidencial.
Esperamos todos nós, os democratas, que
um dia os partidos se fortificJ.Uem--n:esre----prus~
Esta realidade, no entanto, Srs. Senadores,
parece um tanto quanto fugídia, haja vista
as mudanças ocorridas nos quadros partidários, não sei se por força da eleição, não sei
se por força do senso de oportunidade, não
sei se por causa dos incómodos gerados na
economia doméstica de cada um dos grémios
políticos do nosso País.
A verdade é qu_e já deveriam, nesta hora
em que falo, os Partidos brasileiros apresentar condições mais sólidas, principalmente
quanto aos ideários, de tal sorte que fosse
possível distinguir entre uma sigla e outra,
não pelos habitantes desta sigla, não pelos
que se aCobertam através delas, mas pelo
ideário, pela ideologia, pelo programa, pela
conduta dou_trinária de cad_a um dos Part_idos
brasileiros.
Hoje, sair do PMDB até se transformou
num modismo, como sair do PDS já fora também uma moda adequada a seu tempo. Nisto
vai uma observação: não sei se os Partidos
ou os homens mudaram.
Quanto ao PMDB, ouço, de quando em
quando, imp1,1tações ao Partido, que sempre
surgem; çuvimos um bater de asasnão.apenas
dos tucanos, mas também de outros que emigraram para territórios partidários os mais
diversificados.
Não sei a quem cfssiste a razão. De minha
parte ·vou ficando, porque sou muito grato
ao meu Partido, já que ele deu mais a mim
do que eu a ele, muito embora, no exercício
do mandato senatorial, eu seja um dos que,
pela fidelidade e persistência, permite a existência sempre digna do gr.êmio ao qual me
integrei para vencer.
Diz-se· do PMDB qUe saiu dos trilhos; outros (alam que perdera a oportunidade em
certo momento da História; alguns elogiam,
outros criticam. Os que vão saindo, é evidente, nem de leve querem dar a entender que
se mudam com méritos e deméritos, com virtudes_ e defeitos, e até fica na opinião pública~
Srs. Senadores, aquela impressão, pelo menos, leve, mas de certo modo.clara, de que
os que partem deixam no PMDB todas as
indefinições, para que possam viver as defini·
ções, no outro grêmio, levantando outra banM
deira e partindo para um novo discurso, para
uma nova fala, para uma nova situação, pelo
menos em.ocional, já que situaçã'! ideária te~.
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sido um tanto quanto difícil mudar~se neste
País, quando se muda de partido.
Mas eu fico pensando: o que é o PMDB,
afinal de contas? O PMDB, Srs. Senadores,
são os seus integrantes, se tem virtuDeS, são

virtudes dos seus integrantes; que erra, os
integrantes é que erram por ele, através dele,
para ele ou com ele. Mas o PMDB é uma
pessoa jurídica, é uma existência jurídica,
não tem vontade sem a nossa vontade, não
tem caminmhp sem que tenhamos caminho.
Culpar-se o PMDB é quase que, como Pila~
tos, lavar-se a mão sem um sentido decisório,
sem um sentido capaz de prolatar uma sen~
tença.
Ora, deixar o PMDB para se ver em uma
situação melhor diante do eleitorado, ou dei·
xar o PMDB para fundar um partido melhor
que o PMDB, não sei nem como situar isso
que acontece no Brasil. Sei que o PMDB
sofre golpes rudes.
No Ceará, por exemplo, o nosso Partido
perdeu cerca de 14 deputados estaduais para
o PSDB; outros até prometem a saída para
outras siglas, para outros grêmios. Todos têm
exatamente o mesmo argumento< E ficamos
até sem entender por que essa aptidão de
fazer lá, sob outro nome, sob outra bandeira,
e não fazer aqui, sob a nossa bandeira e o
nosso nome. Fica um tanto quanto difícil de
se entender.
Mas deixo bem claro: se o PMDB errou
na Constituinte, é eVidente que não errou
sozinho; errou conosco, com todos os seus
integrantes. E creio que não o fez. Na Constituinte, tivemos um excelente desempenho,
apesar da diversidade que dividiu um Partido
muito grande e que sozinho tinha a maioria
da Assembléia Nacional Constituinte.
O Partido, que era uma frente, deixou,
na Assembléia Naciortal Constituinte, que essa frente se partisse e surgissem fisionomias
umas com adversidade às outras, e os comportamentos em choque deixassem a antever
o Partido !racionado. Mas dessa divisão nasceu o pleno uso da democracia, o direito de
divergir, o direito de posicionar-se. Enquanto
isso, o PMDB desenvolvia a sua atuação com
a liderança exemplar do Senador Mário Covas. Posicionava-se do modo mais elevado,
agressivamente progressista. Quãndo o Senador Mário COVas i10s deixOU, para fundar o
seu próprio partido, revelou-se a estrela do
Deputado Nelson Jobim que, igualmente
com o mesmo equilíbrio e a mesma capaci·
dade de conversar e dialogar, levou o PMDB
a consumar o seu prograillà, a alcançar as
posições ideais.
Não deve ter sido na Assembléia Consutuinte onde o PMDB errou, mas, por certo,
teria errado no Governo da República. E,
aí, começa a grande injustiça que Se perpetrou sobre o Partido de Ulysses Guinlarães.
Se formos de boa memória, se formos analisar esta história pátria recentemente consumada, se pelo menos formos aps jornais, veremos como foi difícil encontrar uma solução
civil para um problema militar. O problema
era a continuidade dos Presidentes generais,

sem o respaldo popular. E a solução era ron·
seguir pór um civil no posto que vinha cabendo necessariamente a um militar. E o 'PMDB,
nessa hora, fez uma ginástica, náo digo que
ideológica, ma~ u_ma -humilde utilização de
um verdadeiro trapézio democrático. Fez o
Sr. Tancredo Neves retornar do seu Partido,
que fundara com ideais mais personalísticos,
paia se reintegrar e ser o candidato do
PMDB. Ainda mais; alargou todas as suas
portas de entrada para acolher, então, o Presidente do PDS, que viria a ser o Presidente
da Nação, José Sarney. O Presidente do PDS
foi o nosso Vice e dePois o Presidente, e
o integrante do PP, maior figura -desse Partido, com tempero mineiro, foi o nosso candidato à Presidência da República.
Essa humildade do nosso Particlo _chamase, acirria de tudo, um comportamento pragmático,_dentro dos melhores preceitos da política partidária, para permitir a transição que
acabaria por e5magar o próprio PMDB, porque abriu todas as portas da anátíse nacional,
para que tudo fosse questionado com todas
as liberdades requeridas, e todas as urnas pudessem receber o povo, quer nas capitais
atendendo à velha luta de Mauro Benevides,
quer as ·eleições diretas para a Presidência
do País, como queria o PMDB, quase que
isoladamente, em determinado momento da
Hist6ria, eleições qüe se _consumaram _com
mais rigOr, Ciareanóo a idéia do plurir)arti·
darismo, outra bandeira do PMDB, porque
esse Partido é tão feliz, ou infeliz, que, no
óiomento em que vê a desassociação de muitas das forças, isso lhe acontece, para que
se lhe cumpra um dos principais itens do seu
programa, o pluripartidarismo. Se não fora
-o PMDB, não sei se existiiia o PDT e, tenho
certeza, não existiria o PT. Muitos outros
não existiriam-,'-náOTora a vitória da tese do
pluripartidarismo.
Desgraçado, ou um Partido bem-aventurado este que se vê decompor, para alcançar
alguns pontos mais importanteS daqui lo que
historicamente projetara.
_ Com humildade, o PMDB assiste, no entanto, esses_ desligamentos que estão ocor·
rendo no momento, inclusive nos quadros do
Congresso Nacional. Não sei, no entanto, até
que ponto isso beneficiará marcha demo·crática encetada pela Nação como um todo.
Uma coisa eu sei: quem foge do PMDB nãofoge do personalismo, porque iste não existe
no PMDB. Ê um Partido de muitas figuras
e de pessoas expressivas ao longo __ de toda
uma existência política. Se fogem do Governo·, não deveriam fugir do PMDB, porque
naqJ,tele momento em que o PMDB praticou
a humíldade _democrática, para permitir a
transiçáo, não o fez, no entanto, sozinho.
-o -Governo do Presidente José Sarney, se
guardou alguma consonância em determinados momentos com o nosso Partido, mais harmóniCo esteve com o PFL nos principais momentos de sua administração, e foi um Governo aberto para todas as forças que dele
se aproximaram, tendo que hesitar em algumas das indicações do PMDB. E foi ar que
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ele começou a errar, quando se afastou do
pensamento básico do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro.
O PMDB, Srs. Senadores, se tem virtudes,
se tem defeitos, se tem, ocasionalmente, mais
virtudes ou mais defeitos, eis que isso ~ª-o
lhe é próprio adequada"riieilte. Esses erros,
acertos, defeitOs áu méi'itos pertencem a todos nós, principalmente nas deições de 1986,
quando todos nós estávamos unidos, vivendo
aquele momento que agora se espera seja
reprisado pelo Presidente eleito, Fernando
Collor de Mello; aquele momento da euforia
dos planos, aquele momento em que o Presidente se torna de uma popularidade de artista
de cinema, de rádio ou de televisão; aquele
momento em que o Presidente da República,
mais que o Presidente, é o Deus de todas
as esperanças, é o Deus de todos os acaJentos
democráticoS' da Nação prestes e sempre
pronta para o embalo das cmtquistas dos direitos, as revelações dos direitos e as conquistas legais.
Sarney foi esse homem extraordinário. E
nas umas de 1986, ele não era a minha bandeira - apenas minha, que continuo no
PMDB- mas ele era a bandeira, agora aban·
donada, de todos que por ele se elegeram
e chegaram a seus mandatos. E eis que dele
está a cumprir esses mandatos do modo mais
satisfatór_io,_ do modo mais condizente para
com a Nação, sempre à espera de novos acon"
tecimentos.
O PMDB em que eu fico é um PMDB
que talvez tenha perdido os. acessórios, mas
é o bem principal. Nós, em DireitO, sabenios
muito bem distinguira principal do acessório.
Talvez o .PMDB vá perdendo peças qual lhe
são fundamentais, em termos de eleição, em
termos de repercussão popular. Mas a essên·
cia do PMDB, nessa ninguém ousa mexer
porque ela, acima de tudo, é um bem inalienável. Ligado a este Partido, esse_ bem inalienável como seu património maior.
P
Não sou daqueles que para falar do PMDB,
precisa falar da Emenda Mauro Benevides,
-precisa falar da lt.ita pelas eleições diretas,
precisa falar da conclamação a uma Constituinte. Eu falo mais em PMD B em termos
futuros, mas sei que o passado lhe é de grande
importância, assim como a força geradora e
a capacidade moral de autorização para os
caminhos que o Partido pretende trilhar.
Esse nosso Partido tem base parlamentar
em todas as casas legislativas do País. Ainda
que tenha sido !racionado, esse Partido restará com excelente representação nesta Casa
e muito alto falará no Congresso Nacional
pela junção de Deputados e Senadores. E
este Partido vai mostrar como se faz oposição
neste País, aquela mesma oposição vivida em
tempos mais difíc_eis. Mas nós não sabemos
que tempos virão por ai. E, acima de tudo,
a oposição responsável, a oposição vigilante
doutrinariamente sentada e, acima de todo,
uma-oposição de competência, onde os temas
examinados realmente o sejam por quem conhece a natureza do assunto a ser apoiado
ou a ser impugnado.
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E logo esse Partido remexerá tudo aquilo
que parece cinza, e ressmgirá como fogo novo, muito novo, capaz nmamente de embalar

O Sr. Meira Filho- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma breve comunicação.

os principais ideais da Nação__brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Meira Filho.

Não sei, Srs. Senadores, se ao me bater
pelo meu Partido eu transmito o que vai em
mim, no meu coração, neste instante. É dizer
que chegou a hora da fortificação dos Partidos. Não quero fortificar o meu, desarrazoando os demais, tirando o mérito dos demais,
mas clamando pela existência definida de to-

dos os outros. Afinal, somos defensores de
um pluripartidarismo, qu_e nunca foi uma hipocrisia, que sempre foi uma realidade no
PMDB, principalmente nas falas de campanha, notadamente na campanha em que fomos notadamente vitorio~os, em 1986. O que
não pode ocorrer é que eu, Senador da Repú~
blica, eleito pelo PMDB, tanto possa ficar
no PMDB, como ir para o PT ou, se não
me der no PT, possa ir para o PDS, e não
me dando no PDS, vou para o PFL, porque
nessa dança partidária, mostro uma irrespon~
sabilidade de pensamento.
O que digo aos ,que mudaram ~ que eles

mudaram, que se fixem nos postos que passa~
rama ocupar, e que cooperem com essa fixa~
ção para a definição dos Partidos brasileiros.
Ser socialista ... O que é ser socialista, se o
socialismo comporta mil e contraditórias -interpretações? Então, cada partido social, cada partido socialista que defina o seu soda~
lismo ou a sua social democracia em termos
muito claros diante dos_ olhos da Nação, porque o que não é possível é um partido ter
uma fisionomia de esquerda neste município
e no outro ter uma fisionomia de' direita, no
Nordeste é centro, no Sul é esquerda ... Isso
não é partido. Chegou a hora de finalizarmos
esses partidos e a cooperação é dada com

a fidelidade que se funde agora a partir de
todas as mudanças, mas cada força definindo
as suas possibilidades dentro do Congresso
Nacional, notadamente, ou dentro das As~
sembléias ou, até mesmo, dentro das Câma~
ras Municipais.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro.
Faz soar a campainha.)

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOJá vou finalizar, Sr. Presidente. O mai-éque
temos que finalizar quando, na verdade, devemos continuar. Mas fico por aqui atendendo aos apelos presidenciais. Vou voltar a este
assunto e dizer, mais claramente, no seguimento deste discurso, a razão básica da definição dos partidos~ principalmente após 15
de março, quando assume a Presidéncia da
República um homem legitimamente eleito
e que, por isso, terá mais força nos seus atas,
como tambêm autorizar1í, de modo mais claro, a atuação oposicionista que se venha a
formar na junção de partidos ou na atuação
de cada um dos partidos, ou de alguns parti~
dos, no Senado r- na Câmara Federal.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

O SR. MF:IRA FILHO (PMDB- DF. Para breve comunicação. Sem revisão do ora>
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sempre tive, desde menino, profunda admiraçãO e gr.ande respeito pelos professores,
especialmente por aqueles que, lá no interior
pobre do meu Estado, me conduziram pelos
caminhos das primeiras letras.
Tive a feliCidade de; como _pai, ver dois
filhos meus, aqui, em Brasma, se formarem
em Pedagogia- são professores; tive a honra
de vê-los ensinan.do na Ceilân9,ia, em Taguatinga, no Plano Piloto, na Vila Planalto e
em tantos o_utros lugares, em tantas _outras
escolas.
Lamentavelmente, hoje, tenho que levantar a minha voz aqui, neste Plenário do Sena~
do Federal, para protestar contra uma ati vista
minoria de maus professores que estão em
greve em Brasília. Faço questão de destacar:
uma minoiia de maus professores porque
nem bem as crianÇas cOmeçam a voltar para
a escola, eles, mais uma vez, dão indiscutível
demonstração de que mio vieram para educar
coisa alguina, uma vez que só sabem fazer
greve, poiS riéril mesmo sindicalistas acredito
que eles são; no meu entendimento, sindicalista que se preza nã_o mistura política com
reivindicação trabalhista.
Bem fez o _GovernadoF Joaquim Roriz, que
assumiu a posição absolutamente correta:
não negocia com quem faz greve política.
Deixo, ãqui, os meus- parabéns--ao--Goverç
nador Joaquim Roriz. Precisamos mostrar a
esses combatentes petistas e filiados da CUT,
que também sabemos ser combatentes, que
não fugimos do dever de defender esta cida~
de. Náo chegamos aqui ontem e, por isso
mesmo, não somos aventureiros políticos.
Fomos siin, honrosamente eleitos por servi~
ços prestados à Capital do nosso País, durante
30 anos, sem faltar nenhum dia, vivendo to~
das as suas alegrias, tristezas, crises, incertezas ou problemas.
Não posso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não posso concordar, como Senador por·
ela eleito, que uma minoria -repito- uma
minoria de maus professores, que muito deixam a desejar como educadores, venham tumultuar e bagunçar o já sofrido ensino, na
Capital do País, num flagrante desrespeito
às crianças e às famüias brasilienses.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro).
-Sobre a mesa, projeto que será lido pelo
sr. 19-Secretáiio.

É lid~ o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 8, DE 1990
Estabelece tratamento jurídico dife~
rendado, simplifiCado e favorecido, nos
campos administrativo, tributário, pre~
videnciário. creditício e de desenvolvimento empresarial para as microempresas e empresãs de pequeno porte, cria
o Fundo de Desenvolvimento Empresarial e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I.
Do Tratamento Diferenciado
Art. 1" Às microempresas e-empresas de
pequeno porte, definidas nesta lei, fica assegurado tratamento jurídico diferenciado nÇl_§
campos administrativos, tributário, previden~ ciários, creditício e de desenvolvimento empresarial, conforme as disposições desta Lei.
-Parágrafo único. O tratamento estabele~
cido nesta Lei não excluí outros bt!nefícios
que tenham sido ou venham a ser concedidos
às microempresas e ãs empreas de pequeno
porte.
CAPÍTULO II
Das Definições
Art. z~· Considera-se microempresa, para os efeitos desta Lei, a pessoa jurídica ou
a firma individual _que tenha re_ceita operacional bruta menor ou igual a 12.000 (doze
mil) Bõnus do Tesouro Nacional - BTN.
§ 1~ A receita operacional bruta anual de
que trata este artigo será a resultante do somatório das receitas brutas mensais divididas
pelo valor do Bônus do Tesouro Nacional
- BTN - do respectivo més, durante o pe~
ríodo de 1~ de janeiro a 31 de dezembro do
ano~base.

§ zo No primeiro ano de atividade, are~
ceita se~á calculada no período compreen~
dido da entrada em 'funcionamento da empre~
sa a 31 de dezembro do ano-base.
Art. 3~ Considera-se empresa de peque~
no porte a pessoa jurídica ou a firma indivi~
dual que tenha receita operacional bruta
anual, calculada na forma do artigo anterio~,
entre 12.001 :a 42.000 BTN, resssalvados os
casos previstos no art. 7" des_ta Lei.
Art. 4~ Não se inclui no re_gime desta
Lei a empresa:

I - constitUída sob a forma de sociedade
por ações;
II- em que o titular ou sócio seja-domiciliado no exterior;
III -que participe do capital de outra pessoa jurídica, ressalvada a participação no ca~
pital outra microempresa que desenvolva atividade de s_etor complementar do mesmo ra-_
mo; ou que tenha efetuado investimentos benefíciados com Incentivos fiscais antes da vigência desta Lei;
IV- que preste serviços profissionaís de
mé_<iico, engenheiro, advogadq,_ dentista, veterinário, economista, despachante e outros
serviços que se lhes possa assemelhar;
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v- cujo titular ou sócio exerça, individualmente ou para uma empresa do setor
privado, qualquer das atividades liberais
mencionadas no item anterior;
VI -que realize operações relativas:
a) à compra e venda, loteamento, incorporação,locação e administração de imóveiS;
b) ao armazenamento e depósito de produtos de terceiros;
c) a câmbio, seguro e distribuição de títulos e valores mobiliários,
d) à publicidade e propaganda, excluídos
os veículos de comunicação;
e) importação de produtos estrangeiros,
salvo se estiver situada em área da Zona Franca de Manaus ou da Amazónia Ocidental,
a que se refere os Decretos-Leis n~ 288, de
28 de fevereiro de 1987, e 356, de 15 de agosto
de 1968.
Parágrafo único. O _disposto no item III
não se aplica à participação em cehtrais de
compra e venda, bolsas de subscontratação,
consórcios de expo-rtação e outras associações
assemelhadas.
Art. S' A União, os Estados e o Distrito
Federal não podeá1o estabelecer limites inferiores aos fixados nos artigos 2~ e 3-~ desta
lei, para fins de enquadramento.
Art. 6'' Os Municípios não podeni.O estabelecer limites inferiores a 50% (cinqüenta
por cento) dos parâmetros fixados nos artigos
29 e 3o desta lei, para fins de enquadramento
da microempresa e da empresa de pequeno
porte.
Art. 79 A descaracterização de mícroempresa ou de empresa de pequeno porte pelo
excesso de arrecadação só se verificará se os
limites fixados nos artigos 29 e 3" forem ultrapassados por três anos consecutivos ou cinco
anos alternados.
CAPÍTULO/.~

Do Registro Especial

Art. s~ O registro da microempresa ou
da empresa de pequena porte, na Junta Comercial ou de Cartório de Registro da Pessoa
Jurídica, implica na inscrição em todos os
órgãos pertencentes da administração pública, federal, estadual e municipal, independentemente de quaisquer outras formalidades.
§ 1" A Junta Coinercial ou o Cartório de
Registro de Pessoa Jurídica, ao inscrever a
empresa, encaminhará aos órgãos próprios.
de conformidade c-om a natureza da empresa,
cópia da inscriçá.o procedida.
§ 2~> Nos municípios em que não houver
Junta Comerciai ou Cartório de Registro de
Pessoa Jurídica, o registro da microempresa
ou da empresa de pequeno porte será feito
nas Prefeituras locais, ou por via postal, corn
aviso de recepção- AR..
Art. 9'·' O registro da empresa já constituída será realizado mediante simples corou·
nicação, da qual constarão:
I -o nome e identificação do titular da
empresa individual ou da pessoa jurídica e
de seus sócios;
-

l l - a indicação do registro anterior ou do
arquivamento dos atas constitutivos da sociedade;
III- declaração do representante legal de
6 vOlume da receita operacional bruta
anual do ano anterior não excedeu ao limite
fixado no art. 2~ ou no ait. _39 desÚ Lei e
de que a ampresa não se enquadra nas hipóteses de exclusão relacionados no art. 4~'desta
Lei.
Parágrafo único. Feito o registro, independentemente de alterações_ dos atas constitutivos, a microempresa adotará em seguida
à sua denominação, a sigla ''ME'', e a empre-sa de pequeno porte a sigla "EPP".
Art. 10~ Tratando-se de empresa em
constituição, deverá o títular ou sócio, conforme o caso, declarar _que a receita bruta
anual não excederá o limite fixado nos arts.
z~ ou 3\' e que a empresa não se enquadra
nas hipóteses de exclusão relacionadas no art.
4'·' desta Lei.
Art. 11. As taxas e emolumentos rew
muneratórios do registro da microempresa
e dos atas subseqüentes ao registro, inclusive
o alvará de funcionamento, não poderão exceder ao valor nominal de 2 {dois) Bônus
do Tesouro Nacional- BTN.

que

CAPÍTULO IV
Dos Benefícios e Obrigações Fiscais

Art. 12. A microempresa fica isenta dos seguintes tributos:
I - Imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza;
I I - Imposto sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, ou relativos a títulos e valores mobiliários.
III- Imposto sobre serviços de transportes e comunicações:
___ lV- Imp9sto sobre a extração, circulação, distribuição e consumo de minerais no
,País.
V- contribuições ao Programa de integração Social- PIS, sem prejuízo dos direitos
doS empregados ainda não inscritos, e ao
Fundo de Investimento S_ocial - Finsocial.
VI- taxas federais viticuladas exclusiva- mente ao eX'êfcfcio do poder de polícia, com
exceção das taxas rodoviárias única, de controle metrológico e das contribuições devidas
aos órgãos ~e fiscaliz_ação profissionaL
VII -imposto sobre a exportação, para
o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.
Art. 13_ Nos dois primeiros anos de atividade, a microempresa fica dispensada do
pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados e dos Impostos sobre Circulação de Mercadorias e de prestação de serviços, nas seguinteS proporções:
·
I -100% (cem porcento) no primeiro ano
de afiVidade; e
II -50% (cínqüenta por cento) no ano.
_Parágrafo único. A isenção do ICM pela
saída de mercadorias do estabelecimento da
microemjxeSa gerará -crédito presumido em
favor do destinatário, quando não se tratar
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de consumidor final ou d~ microempresa com
até-dois anos de atividade_
Art. 14. A empresa de pequeno porte fica isenta da contribuição para o FinsociaL
Art. 15. O regime de substituição tributária fica restrito a 10 (dez) produtos, observada a regionalização, por proposta do Poder
Executivo, que será submetida ao Congresso
Nacional no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 16. Será única, em todas as unidades federativas, a alíquota do ICM para operação de venda interestaduais.
Art. 17. Os Estados não imporão restrições à microempresa no tocante a operações
interestaduais.
Art. 18. A criação de taxas que venham
a incidir sobre as microempresas deverão ter
a aprovação do Congresso Nacional.
Art. 19. Às centrais de compra e venda
das microempresas, nas operações realizadas
com microempresas, são estendidas as isenções de tributos e obrigaçües previstas nesta
Lei.
Art. 20. OS OrgãOs regionais de desenvolvimento criarão, no prazo de 60 (sessenta)
dias, mecanismos especiais de modo a estender, às microempresas e às empresas de pequeno porte, os benefícios dos incentivos e
isenções fiscais das regiões em que estão instaladas.
Art. 21. Os documentos fiscais emitidos
pela microemp-resas obedecerão a modelo
simplificado, aprovado em regulamento, que
servirá para todos os fins previstos na legislação tributária.
Art. 22. As isenções referidas neste capítulo abrangem a dispensa do cumprimento
de obrigações acessórias, salvo as expressamente previstas nesta Lei.
CAPÍTULO V
Dos Excessos de Receita
Art. 23. Ultrapassando o limite anual de
faturamento, a microempresa não desenquadrada na forma do art. 7'-' desta Lei ficará
sujeita ao pagamento de tributos na seguinte
proporção:
I - de 11.001 a 22.000 BTN- 25%
I I - de 22.001 a 32:000 BTN -50%
l i i - de 32.001 e 42.000 BTN- 75%
IV- mais de 42.000 BTN- 100%
§ li' Enquanto enquadrada como microempre'sa, os percentuais acima se aplicam
sobre os excessos de faturamento verificados
e, quando desenquadrada, sobre o totaJ do _
faturamento.
§ 2~ A União, os Estados e o Distrito
Federal não poderão estabelecer limites de
BTN inferiores nem percentuais superiores
aos fixados neste artigo.
§ 3~ Os municípios não poderão estabelecer limites de BTN inferiores a 50% (cinqüenta por cento) nem percentuais superiores aos fixados neste artigo.

CAPÍTULO VI
Do Desenquadramento

Art. 24. O deSenquadramento da firma
individual ou sociedade mercantil da condi-
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ção de microempresa, ou o enquadramento
como tal, não implicará em denúncia ou outra

restrição de contratos, como de locação ou
prestação de serviços.
Art. 25. As firmas individuais e socieda~
des comerciais e civis, enquadráveis como mi~
croempresa e que a partir de 21 de novembro
de 1984 não tenham exercida atividade econômica de qualquer espécie, poderão requerer a sua baixa no Registro competente dentro de 180 (cento e oitenta) dias, independentemente de prova de quitação de tributos e
contribuições devidos à Fazenda Pública Federal.
Art. 26. Os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios considerarão a legislação federal quanto aos critérios para o desenquadramento da microempresa e da empresa de
pequeno porte.

CAPÍTULO VII
Das Penalidades

Art. 27. A empresa que deixar de precnw
cher os requisitos fixados nesta Lei, para a
sua continuidade como microempresa ou emw
presa de pequeno porte, deverá comunicar
o fato ao órgão competente no prazo de 30
(trinta) dias, contados da ocorréncia do fato,
de conformidade com o art. 7v desta Lei.
Parágrafo único. Uma vez recebida a COw
municação o órgão responsável pelo recebimento, conforme o disposto no art. Bu, providenciará que dela tomem conhecimento os
demais órgãos da administração pública fedew
ral, estadual e municipal em que a microempresa e a empresa de pequeno porte tenham
registro.
Art. 28. A pessoa jurídica ou a firma individual que, sem observância dos requisitos
desta Lei, pleitear seu enquadramento ou se
mantiver enquadrada como microempresa ou
empresa de pequeno porte fica sujeita às seguintes penaliddes:
I - cancelamento de ofício do seu registro
como microempresa ou empresa de pequeno
porte;
I I - pagamento de todos os tributos e contribuições devidas como se isenção alguma
houvesse existido, acrescido de juros moratórias e correçâo monetária, calculados a partir da data em que os tributos ou contribuições deveriam ter sido pagos até o dia do
seu efetívo pagamento;
III- multa equivalente a 200% (duzentos
por cento) do valor atualizado do tributo devido, nos casos de dolo, fraude, simulação
ou falsidade das declarações prestadas, por
si ou por seus sócios, às autoridades competentes;
IV -50% (cinqüenta por centõ) dO valor
atualizado do tributo devido nos demais casos;
V- pagamento de multa de até 100%
(cem por cento) dos encargos. dos empréstimos obtidos com base nesta Lei.
Aru 29. O titular ou sócio da microempresa ou da empresa de: pequeno porte respond~rá solidária e ilim~tadamente pelas conseqüéncial da aplicàçâo do art. 28, ficando

impedido de constituir nova empresa ou participar de empresas que tenham os favores
desta Lei.
Art. _30.- -A. _
_falsfdade das ~eclarações
prestadas para obtenção dos benefícios desta
Lei configura infração ao art. 299 do Código
Penal, sem prejuízo do seu enquadramento
. em outras figuras penais cabíveis.
CAPÍTULO VIII

Do Crédito
Art. 31.- ·s_f:rão destinados., às microempresas e à~ einPfeSa!:tde ·pequeno porte, 15%
(quinze -por-Cento) do valor das operações
de empréstimos das bancos comerciais ofiw
ciaiS-e 10% dos bancõs comerciais privados,
para o financiamento de inves.timeritos fixos
e_de caf;ítãl de gírO.
Parágrafo úniCO. O Poder Executivo, Ouvido o Conselho Monetário Nacional, submeterá ao Cõi1gresso Nacional, no prazo de 60
(sessenta) dias, proposta de regulamentação
da concessãa de crédito às microempresas e
empresa de peQ-ueno porte, obedecendo aos
seguintes critérios:
I - taxas de juros e correção monetária
diretamente pro_porcionais e prazos de carência e amortiiaÇaõ ifiversariie:rlte· -proporcio_
nais ao porte da empresa;
I I - maioreSPrazos de carência para empresa com menos de um ano de funcionamento;
III -prazos de amortização dos emprésw
timos para investimentos fixos de acordo com
a capacidade de pagamento e a vida útil do
bem adquirido;
IV- garantia vinculada à capacidade da
empresa e ao bem financiado, não sendo permitida a exigência de garantia real de ordem
pessoal;
V -indicação da modalidade de seguro
que garanta as operações;
VI- mecanismos simplificados e desburocratizados paia a cOncessãO do crédito; VII- transparência das condições de remuneração do banco quanto a taxas, comissões e multas por atrasos e inadimplências.
Art. 32. Os organismos regionais de desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste
e Centro-O.este criarão, no prazo de 60 (sesw
senta) dias, mecanismos especíais, de modo
a facilitar o acesso da microempresa e da empresa de pequeno porte dessas regiões aos
créditos e benefícios dos Fundos Constitucionais de Desenvolvimento estabelecidos no
art. T10, l, "e" da Constituição Federal, e
outras fontes "de -finandã.riiento empresarial,
inclusive recursos externos, veiculados pelos
bancos _oficiais_ de desenvolvimento regional.
CAPÍTULO IX
Das COmpras Governamentais

Art. 33. As microempresas e empresas
de pequeno porte interessadas em participar
de licitações, na modalidade de Convite, realizadas pelos órgãos da administração direta
e indireta, desde que atendam às condições
exigidas no instrumento convocatQrio e tenham registro atualizado no CadastrO de For-
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necedores, poderão concorrer, independen·
temente de terem sido formalmente convidadas.
Parágrafo único. Para os e:feitos de~_!!!_.~t:._~_
tigo, ficam os órgãos públicos da administração direta e indireta obrigados a afixar a
Carta Convite em seus quadros de aviso e
a enviarem cópias para a Assóciação Comer~
cial ou órgão que a represente na localidade
em que não existir.
Art. 34. Ficam os órgãos públiços da administração direta e indireta obrigados a aceitar a participação de_ consórcio de microempresas e de empresas de pequeno porte nas
licitações que ralizarem, podendo limitar o
número de empresas do consórcio de acordo
com as características de objeto licitado.
Art. 35. O disposto neste Capftulo será
regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de 60 (sessenta) dias.
CAPÍTULO X
Do Fundo de Apoio ao
Desenyolvimento empresarial

Art. 36. Fica criado o Fundo de _Apoio
ao Desenvolvimento Empresarial, tendo como fontes de financiamento:
I - 0,25% (zero vírgula vinte e cinto por
cento) do faturamento das microempresa.<;;
I I - 0,30% (zero vírgula trinta pai cento)
do faturamento das empresas de pequeno
porte;
,
III- 2% (dois porcento) do valor das contribuições para o Fundo de Contribuições Parafiscais (SESIISENAI- SESC/SENAC).
IV- receita proveniente de aplicação de
multas ein decorrência desta Lei;
V- contribuições e doações.
Art. 37. O Fundo de que trata o artigo
anterior será gerido pelo Centro Brasileiro
de Apoio à Pequena e Média Empresa - ·
CEBRAC e OCentro Estaduais de Apoio à
Micro, Pequena e Média Empresas CEAG, no cumprimento de suas funções como executores da política de apoio e fomen-[0
às micro e pequenas empresas em todo o território nacionaL
Art. 38. O Conselho Deliberativo do
CEBRAE aprovará, no prazo de 60 (sesenta)
dias, adaptações no seu estatuto e regimento
interno de forma a atender aos dispositivos
desta Lei.
§ l'·' As atuais atribuições do sistema CEBRAE/CEAG serão acrescidas:
I - do levantamento de dados nas respectivas áreas de jurisdição e:_ prestação de informações aos interessados quanto a:
a) fontes de exploração econõmica;
b) viabilidade económico-financeiro de
projetas de empreendimentos de p>!queno
porte;
c) potencial de fatores produtivos;
d) mercados consumidor e fornecedor.
II -do treinamento para formação do'pequeno empresário;
III- da promoção de campanhas que estimulem o registro da empresa informal e a
criação de novas empresas.
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IV- da prestação de esclarecimentos e
orientação quanto aos dispositivos dçsta lei
e de outras disposições legais correlatas.
V -da assistência técnica na administração de crises internas da mícrocmpie;;a da
empresa de pequeno porte, de forma a reduzir os índices de mortalidade empresarial;
VI- da identificação de pontos de estrangulamento no processo de criação, sustentação e desenvolvimento da microempresa e
da empresa de pequeno porte, e sua indicação
aos órgãos competentes com vistas à remoção
dos ob:.táculos existentes; ·
VII- da indicação, aos órgãos competentes, das demandas de mão-de-ob!i:l pela microempresae emp·reslrde pequeno p011e, para fins de treinamento e especialização.

e

CAPITULO XI
Das Áreas Trabalhista e
Previdenciária
Art. 39. O Poder Executivo estabelecerá, no prazo de 120 (cento e- vinte) dias, procedimentos simplificados que facilitem o
cumprimento, pelas microempresas e empre·
sas de pequeno porte. da legislação traba·
lhísta e previdencíária, e eliiníneiit exigências
burocráticás e obrigações acessórias incompatíveis com o tratamento diferenciado e favorecido estabelecido no art. 179 da Constituição Federal e naS disposições desta lei.
Art. 40. A fiscalização trabalhista e pre·
videnciária da mícroempresa e -da empresa
de pequeno porte terá caráter eminentemente educativo e_ orientador, só sendo aplicável
penalidade no caso de reincidCncia específica.
Art. 41. As microempresar,ãs empresas
de pequeno porte e seus empregadm recolherão as contribuições destinadas ao custeio
da seguridade social conforme o previsto na
legislaçao específica, observando o seguinte:
l - a contribuição do empregado e do empregador para a Previdência Social será fdta
pelo percentual mínimo, podendo ser recolhida através das agências bancárias mais pró·
ximas do empreendimento;
II- o recolhimento das contribuições pre·
videnciáris pelas pequenas empresas e empresas de pequeno porte- será feito englobadamente pelo valor apurado em decorréncía
da aplicação do percentual correspondente
sobre a receita operacional mensal;
UI- a contribuição da microcmpres:.t para
o custeio das prestações por acidente de tra·
balho serâ calculada pelo percentual mínimo;
IV- as guias de recolhimento dos encargos sociais da microcmpresã e da empresa
de pqueno porte terão datas Wlificadas,
Art. 42. O disposto no art. 38 desta lei
não dispensa a microempresa e a empresa
de pequeno porte do cumprimento d.ts seM
guintes obrigações;
I - efetuar as anotações na Car"teira de
Trabalho;
·II- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais;
UI- manter arquivados os documentos
comprobatórios do cumprimento das obriga-
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ções sociais durante os últimos5 (cinco) anos
que antecedem o ano-base,
Art. 43. As miCroempresa.'i estão sujei·
tas ao depósito para o Fundo de Ga,·antia
por Tempo de Serviço na forma da lei.
Art. 44. As microempresas e empresas
de pequeno porre ficam dispensadas da obrigação de efctuar as notiíicações previstas nos
§§ 2~ e 3-' do art. 139 da Consolidação das
Leis do Trabalho.
Art. 45. Serão criados, no prazo de 120
(cento e vinte)_ dias, Junt<~:s d_e Conciliação
e Julgan:!ç~to, na justiça do Trabalho, espeM
cializadas em litígios relativos ã microernpt'e·
sa e à empresa de pequeno porte, ficando
assegurada a participação de um representante da microempresa e um representante
da empresa de pequeno porte.
-Art. 46. Os custos de peripécias para verificação da<; condições de insalubridade nas
microempresas e empresas de pequeno porte
serão da responsabilidade do Miníst~rio do
Trabalho.
Art. 47 ~ O Poder Executivo adotará pro·
cedimento simplificado para a contratação,
péla microempresa e empresa de pequeno
porte, de menores aprendizes, a serem indicados pelas Secretarias de Educação ou pela
Fundação do Bem Estar do Menor.
CAPÍTULO XII
Da Área Administrativa

Art. 54. O sistema Cebrae!CEAG mí·
nistrará cursos voltados para a crüi.ção e ge·
rência de microempresas e empresas de pe·
queno porte, e indicará ao SESC/SESI·SENAIISENAC as demandas de mão-de-obra
especializada da microempresa e da empresa
de pequeno porte, para fins de treinamento.

Art. 48. DeclaraçOeS firmadãs pelo titular ou sócio da microempresa quanto a abri·
g'àÇÕes de que estejam isentas nos termo!' desta lei su·pre exigências de certidões negativas.
certificados de regul_addade, quitação fiscal
e outras isenções abrangidos por esta leJ.
Art. 49. A microempresa está dispensada de escrituração, ficando obrigada a manter
a guarda da documentação relativa aos a tos
negociais que pratícar ou em que intervier
durante Os 5 (cinco) anos consecutivos que
antecedem o anoMbase.
Art. 50.""- Para as microempresas íica eliminada a exigência de prova de quitação da
COntríbutção s"indical.
_
Art. 51. O POder Executivo adotará procedimento simpliffcaâo para facilitar o acesso
da microempresa e da empresa de pequeno
porte aos benefícios da Lei n'-',6.297, auavés
de documento que comprove, para efeitos
fiscais, os investimentos em treinamento.

Uma grande omissão na política de desenvolvimento nacional tem sido a histórica inexisténcia de mecanismos voltados para o estí·
muJo ao oa<;cimento, sustentação e crescimento de pequenos empreendimentos económicos,
É universalmente conhecido o efeito multiplicador desses empreendimentos, quando
adequadamente assistidos, principalmente
nos primeiros anos de atividade. Espalhados
em diversificados pontos do território, eles
desenvolvem as vocações naturais da geoeconomia local, exploram o potencial de recursos
produtivos sem dependências externas e com
menor grau de depredação dos n:cursos naturais e do meio ambiente; especializam mãode-obra e desenvolvem capacidade empre·
sarial, ao mesmo tempo em que produzem
e distribuem riquezas para tender às necessidades da populaçüo e da atividade produtiva.
Com seu progressivo crescimento, es_sas em·
presas ampliam e integram as fronteiras económicas. levando ao desenvolvimento do
mercado interno de forma auto·-;ustentada.
O elevado percentual de empresas que
compõem, em nosso País, a chamada econo·
mia invisível, sub_terrãnea, marginal oy__informal, assim como o alto índice de mortalidade
da microempresa legalmente registrada,
constituem a maior evidência do pouco caso
que os nossos governantes têm dispensado
a tão importante segmento da nossa econo·
·mia.
A condição de informalidãde impede o !e·
vantamento de estatísticas. mas declarações
da tecnocracia oficial à imprensa dão conta
de que a economia informal brasileira produz
bens e serviços em valor equivalente a 40

CAPÍTUlO XIII
Do EQsino e Pesquisa
Art. 52. O Ministério da Educação introduzirá nos currículos báskos de 1'', 2" e
·3" grãus, a partir do ano letivo de 1990, disci·
plinas relat~vas à. criâção c administração de
empresas, com estágio obrigatório, preferenêialmente, nas microempresas e empresas de
pequeno porte.
- --Aff. _53. ··-·os centrOs de Pesquisas destinarão, no mínimO~ 507c (cinqüenta por cento)
dos seus recursos às inovações tecnológicas
voltadas para a melhoria da qualidade, o aumento da produtividade e a descoberta de
novas oportunidades de produção pelas microemprcsas e empresas de pequeno porte.

CAPÍTULO IX
Das Disposições Finais
Art. 55. Representantes das microem·
presas e das empre.<;as de pequeno porte ct;:~m~
porão, a partir de janeiro de 1990, o Conselho
Monetário Nacional e os Conselhos Delibe·
rativos dos órgãos regionais de desenvolvi·
menta, mediante indicação do Conselho De·
liberativo do Cebrae.
Art. 56. Às microempresa'i e empresas
de pequeno porte é assegurado o direito de
associar·se em sociedades cooperativas espe·
cíficas, inclusive cooperativas de créditos..
Parágrafo único. As ço_operativas de que
trata este artigo se obringam a cumprir, no
que couber, os dispositivos da Lei n~ 5.764,
de 16 de dezembro de 1971.
Art. 57. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 58. Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
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ou 50% do produto nacional. ·E, 4.uandu querem dimensionar a taxa de mortalidade de
microempresas sempre usam o superlativo
.. elevadíssimo''.
Isto significa que cerca da metade da produção nacional é gerada e consumida se_m
pagamento de tributos, e que mais de 50%
-considerando o uso mais intensivo de mãode-obra pelas empresas de menor porte dos trabalhadores brasileiros estão à margem
dos benefícios da seguridade social e dos direitos trabalhistas.

Por oUtro lado, as micro, pequenas _e médias empresas legalmente registradas totalizam 2. 712.545 estabelecimentos nos se tores
primário, secundário e terciário, produzindo
40% do PIB e empregando 84% da força
de trabalho.
A aceleração do ritmo de crescimento da
economia informal e da mortalidade de microempresas verificada nos últimos anos nwstra que foram-frustrados os objetivos pretendidos com a edição áa Lei 7 .256, de 27 de
novembro de 1984, que estabeleceu um tratamento jurídico diferencüidq para as mícroempresas e empresas de pequeno porte nos campos administrativo, tributário, previd~.::nciá
rio, trabalhista, creditkio c áe desenvolvimento empresarial.
Constatamos com os representantes da
classe, através de encontros promovidos pelo
sistema Cebrae/Ceag, que a cria"ção, sustentação e crescimento de microempresa::> e de
empresas de pequeno porte continuam ob:_..tados pelo excesso de exigências burocráticas,
pelo peso da carga tributária, pela complexidade das obrigações trabalhistas e previdenciárias, além das dificuldades de ar.:esso
ao crédito e da falta da necessária assistência
técnica, principalmente nas fa~es de gestação
e nascimento e nos primeiros anos de atividade.
Trazer a economia informal para o ab'rigo
da lei, estimular a criação de novos empreendimentos económicos e lhes dar condições
de sobrevivência e de crescimento são, pois,
objetivos que se impõem à política económica
contemporânea, e que os constituintes de
1988, detectando a necessidade nas próprias
forças inerentes ao sistema económico e nas
reivindicações dos microempres~irios, fizeram consubstanciar, n~ Lei Maior, o suporte
legal que po~sibilitará a consolidação de tão
elevado objetivo nacionaL
O Art. 170, item IX, da Constituição Federal, estabelece um "tratamento favot·ecido
para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte". E o Art. 179 determina que "A União, os Estados, o Distrito
Federal e .os Municípios dispensarão às microempresase a~ empresas de pequeno porte,
assim definidas em lei, tratamento jurídico
diferenciado visando a incentivá-las pela simpHficaç~o de suas obrigações administra~ivas,
tributárias, previdenciárias e creditícias. ou
pela elimíação ou redução desta por meio
d,e lei".
O que se pretende com este proj.;:tn de
lei é fazei cumprir os citados ditames constitucionais, co'm uma revisão da_ Ld n~'

7.256/84, para inserir dispositivos que poderão trazer a economia informal para o abrigo
da lei e dar às microemprcsas e empresas
de pequeno porte melhores condições. de sobrevivência e crescimento.
A microempresa é definida como aquela
que tem receita bruta anual_ de até 12.000
BTN. Em relação à definição vigente, houve
um acréscimo de 2.000 BTN, que é pouco
significativo se considerarmos que um fatoramenta bruto de LOOO BTN ao mês, a uma ·
taxa cte lucro de 40%, representa um_iuci6
líquido inferior a cinco salários mínimos mensllís. Os 12.000 BTN, além 9-e fllcilitarem os
cálculos pelas microcmpres(!.s, não se distanciam muito das pretensões do Poder Execu·
tivo, que já fala na redução de 10.000 para
4.000 BTN. Um ntveLinferior a 12.000 BTN
leYaria à corrida dos pequenos capitais para
as inversões_n_o rn~cado financ.eiro; que está
remunerando a 60% ao mês ou mais.
Já a empresa de pequeno porte é_ definida
como aquela que tem faturamento bruto
anual entre 12.001 e 42.000 BTN. Seus direitos são bastante reduzidos em relação aos
da microempresa, restringindo-se basicamente à simplificação dos lltos de constituição
e outras facilidades. burocráticas, além da
isenção do Finsodal - direito conquistado
anteriormente.
Uma importªnte inovação foi introduzida
no- art. 4", ao possibilitar, no item III, que
uma microemprCsa possa partiCipar do capital de outra microempresa que desenvolva
atiVidade complementar no mesmo ramo.
Com isSo, cr16U_.se um incentiYo ao cre::.cimento da microempresa, possibilitando, por
exemplo, uma pequena indústria a vender
seu produto através de outra microempresa
no se to r CO.fOCrcial, ou uma pequena propriedade rural a partir para a agroindústria. A
restrição da legislaç<1o vigente favorece a
fraude e o de_sperdício, ao mesmo tempo Cm
que estrangula o crescimento horizontal e
vertical da microcmpresa.
Os municípios não poderão fixar limites
inferiores a 50"% do valor adotado pela
União, Estados e DiStrito Federal, pai-a fins
de enquadramento da rnicroempresa e da empresa de pequeno porte.
A descaracterização da condição de mí ·
crocmpresa- Ou de empresa -de pequeno pm1e
pelo exceSsO de arrecadaçilo só se verificará
se os limit~s dtt faturamento _forem ultrapassados por três .anos consecutivos ou cinco
anos alternados. Com esta _medida, pretende-se éritarque curtos períodos de euforia
dos ciclos económicos leve as empresas a adotarem uma estrutura que não terão condições
de nianter nas fases de baixa.
o Capítulo nr apresenta- ãlgUmas modificações no registro da microempresa. São mobilizadas,_ além de Jun_tas Comerciais e dos
Cartórios de Registros, as Prefeituras c agências locais da Empresa Brasileira de Correios
c Telégrafos, com o objctivo de desburocratizar e fadlítar o registro. A despesa com
o registro e atas sub~qüentes ~stá limitada
a 2 BTN.
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Entre as inovações introduzidas no Capítulo dos Benefícios e Obrigações Fiscais, destacam-se as seguintes:
-no primeiro ano de atividade, a micrÇ>empre_sa__ fica iser.ta do ICMS, _passando
a pagar 50% no segundo e 100% a partir
do~3o_gmo. Para evitar distorções no sistema
de arrecadação, a isenção gerará crédito presumido em favor do destinatário, quando não
se tratar de consumidor final ou de microein~
presa com até dois anos de atividade. A medida procura assegurar um aporte financeiro
e admini::>trativo no período em que a empresa é mais vulnerável. Seu custo é maior nessa
fase, em que é preciso amortizar os investimentos fixos, conquista mercados e adquirir'
a experiência que possibilitará os futuros ganhos de produtividade;
-quaisquer taxas que venham a incidcr
sobre a microempresa deverão ter a aprova~
ção prévia do Congresso Nacional. Com isso,
pretende·se assegurar que o peso de novos
gravames não incida de fonna desastrosa sobre a microempresa;
-as isenções de tributos e obrigações concedidas às microempresas são estendidas às
centrais de compra e venda das microempresas nas operações realizadas com as próprias
microempresas;
-os ó~gãos regionãís- de desenvolYimento
criarão mecanismos especiais para facilitar o
acesso das microempresas e empresas de pe·
queno porte aos benefícios dos incentivos e
isenções fiscais que administram nas respectivas jurisdições. A complexidade da sistemátlca de concessãO de tais benefícios· e·a ni.aior
barreira para as empresas que não têm um
bom suporte administrativo.
Pelos excessos de faturamento em três anos
consecutivos ou cinco alternados,_ as microempresas pagarão tributos. cujo percentual varia de acordo com o valor da diferença.
O pagamento será de 100% sobre o excedente quando o faturamento atingir 42.000
BTN, e sobre o total a partir deste limite.

O _enquadramento ou desenquadramento
como microempresa não implicará em restrições de contratos, como de locação ou prestação de serviços.
·
As microempresas que não tenham exercido atívidade econômica depois de novembro de 1984 é concedido o prazo de mais
180 dias para que requeiram sua baixa, independentemente de comprovação de débito
com a Fazenda Federal.
Do_capítulo referente às Penalidades_,_ foi
adotadci um procedimento mais simplificado
para o registro da ocorrência dos fatos geradores do enquadramento da microempresa
e da empresa de pequeno porte. Foram mantidas as penalidades estabelecidas na Lei n9
,7.256 e alterações posteriores. As empresas
que pleitearem, seu e_nquadramento Oll_ se
mantiverem enquadradas sem preenCliú Õs
requísitós !_egais estão sujeitas 8Ç) pagamentó
do tributo atualizado, com juros moratórias,
como se isenção não houvesse, acrescido de
multas que variam de 50, a 200% da dívida,
aJém do pagamento em dobro dosd~n-~r~s
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de empréstimos,- e áinda, conforme o caso,
o enquadramento dos responsáveis no art.
299 do Código Penal, sem prejuízo de outra!'.
figuras penais cabíveis. As_ penalidades são
bastante pesadas, porém cremos que não devam ser atenuadas, uma vez que não têm
maior efeito sobre o registro de novas empresas, enquanto constitui forte barreira do usufruto dos benefícios da lei por quem não atende aos requisit.ps exigidos.
A dificuldade de acesso ao crédito bancário
é um d(ls grandes problemas cta· microempresa. Por isso, o art. 31 determina que, do
valor das operações de empréstimos dos bancos comerciais, os bancos comerciais oficiai~
destinarão 15% e os privados 10% para o
financiamento de investimentos fixoS e de c_apital de giro da microempresa c da empresa
de pe'queno porte. São definidos os critério~

que o Conselho Monetário Nacional deverá
adotar na proposta de regulamentação da
concessão de cré_ditQ, que o Poder Executivo
submeterá ao Congresso Nacional no prazo
de 60 dias. Esses critérios privilegiam as empresas de menor porte e as que se encontram
nos primeiros anos de atividade.
Uma forma de estimular o crescimento das
empresas de menor porte é facilitar o seu
acesso às compras governamentais. Desse
sentido, procuramos assegurar sua participa·
ção nas licitações. Desde que atendam às exigências _do instrumento convocatóriQ,_as microempresas poderão participar de convites.
independentemente de terem sido convocadas. Por outro lado, essas empresas poderão
se -consorciar com o fim- de participarem de
outras modalidades licitat6rias. Entretanto,
o número de empresas de um consórcio poderá ser limitado de acordo com as características do objeto licitado. Esta matéria será
regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60 dias.
O Capítulo X trata do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Empresarial. As_ fontes
, de financiãmento provêm da- microemprcsa
(0,25 do valor do faturamento); da empresa
de pequeno porte (0,30% do faturamento);
das contribuições parafiscafs das empresas
(2%); da receita proveniente da aplicação
desta lei e de contribuições de ações:
O FADE será gerido pelo sistema Cebrae/
Ceag, que já veni formulando e executando
uma política direcionada para o apoio e desenvolvimento de micro, pequenas e médias
empresas. As atuais atribuições do Cebrae/
Ceag são ampliadas e acrescidas dC-uindencõ
de funções que incluem: 1) o levantamento
de dados e a prestação de informações sobre
as fontes de exploração e:conórnica, a viabilidade econômico-financeirade projetas, o potencial de fatores proçiutivos e de mercados
consumidor e produtor; 2) o treinamento para formação de pequeno empresário; 3) promoção de campanhas que estimulem o registro da empresa informal a cihiÇão de novas
empresas; 4) a orientação _;...1rídica; 5) a prestação de assistência adminístrativa e cohtábil,
objetivando resolver crises internas e evitar
falências; 6) a indicação, aos órgãos compe-

e

tentes, das áreas de especialização que precisam de form~_ç_ão para atender às necessida~
des das mlcroempresas de pequeno porte.
No Capítulo XI, é estabelecido prazo para
o Poder Executivo adotar procedimentos
simplificados para o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. A fiscalização n-essas-áreas terá caráter educativo e
orientador, ~6 havendo penalidade no caso
de reincidência. As contribuições previdendárias e por acidente de trabalho serão pagas
pelo percentual mínimo. O recolhimento será
feito englobadamente pelo valor apurado e
em data unificada. Não haverá prejuízo quanto às obrigações sociais porque as microempresas e empresas de pequeno porte estão
obrigadas a recolher o FGTS dos empregados, fazer as anotações na Carteira de Trabalho, apresentar aRAIS e cumprir os encargos

decorrentes-.
r:ica .estil.belecida a criação __de Juntas de
Cohci1íàçào e Julgamento na Justiça do Trabalho, para dirimir questões trabalhistas relativas à rnicroempresas e à empresa de pequeno porte. O tratamento diferenciado justifica
a criação de Junta específíca.
A contratação de menores aprendizes pela
microempresa e empresa de pequeno porte
tamhénLterá_um procedimento simplificado.
Na área administrativa, propomos elimi~
nar, por serem desnecessárias e até redundantes, as exigências --~e c_e_!:!:idões negativas
sobre obrig:içQes- de que aS- mici'oempresas
e empresas de pequeno porte estejam isentas.
A microempresa fica dispensada de escrituração contábil, porém deverá manter aguarda da documentação durante 5 anos.
Nas áreas de ensino e pesquisa, fii::a estabelecido que o Ministério da Educação introduzirá;nos_c:YrríCulos de 19 e 2~ graus, disciplinas
relativas à criação e administração de empresas, com estágio__ obrigatório nas microempresas e empresas de pequeno porte.
. Os Centros de Pesquisa destinarão,_ no niímmo, 50% Oe seus recursos às pesqUisas voltadas para a melhoria da qualidade, o aumento da produtividade c a descoberta de novas
oportunidades econômícas a serem aprovei~
tadas pelas microempresas e empresas de pe~
queno porte.
_ O Cebrae e Ceag ministrarão cursos volta~
dos para a criãção e ·gerência de pequenos
empreendimentos, e indicarão as demandas
de mão-de-obra especializada ao SESC/SESIISENAI/SENAC, para fins de treinamento.
O Conselho Monetário Nacional e os Conselhos Deliberativos dos Órgãos de desenvolvimento regional terão representantes das
micr9empresas e empresas de pequeno porte.
É assegurado, às microempresas e empresa-s de pequeno porte o dírc;iito -de se associarem em cooperativas específicas, inclusive de
c_rédito, ob~igando-se a cumprirem os dispositivos da Lei n~ 5.764, de_1971. Uma vez que
inexiste limitação regai quanto ao porte do
assodado, possibilitando a que grandes empresas participem .de cooperativas, esta pro~
posição pretende assegurar o suporte neces-
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sário à congregação de microempreSã-s--em
sociedades que as tornem aptas a enfrentar
a concorrência dos mais fortes e as oscilações
da atividade econômica.
Com estas con-siderações, submetemos o
presente Projeto de Lei ao exame desta Casa.
Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1990.
-Senador Louremberg Nunes Rocha.
(À Comissão de Assuntos Económicos
- Revisão rerminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O projeto que acaba de ser tido será publí~
cado e remetido à CoJ!lissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Antes de continuar a leitura de expediente, comunico a'os Srs. S_enadores g_ue haverá,
hoje, âs 18 horas e 3.0 minutos, sessão do
Congresso Nacional, em cuja pauta figura um
veto que exige o voto nomínill de, no mfnimo,
38 Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, comunicações que serão
lidas pelo Sr. !"-Secretário.
São lidas as seguintes
Brasília, 15 de fevereiro de 1990 ..
Senhor Presidente,
-Nos termos do § zo do artigo 7~ do Regi~
menta Interno do Senado Federal, comunico
a Vossa Excelência haver me destígado dos
quadros do Partido Liberal.
Ao ensejo, renovo-lhe meus protestos de
consideração e apreço. - Senador Alfredo
Campos.
Brasília, 20 de fevereiro de 1990.
Senhor Presidente,
Comunico a· Vossa Excelência que no dia
16 (dezesseis) de fevereiro de 1990, deslíglleime do Partido Democrático Brasileiro
(PMDB), passando a integrar os quadros do
Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB), a partir de 17 (dezessete) de feve~
reiro corrente.
Apraz-me renovar a Vossa Excelência
meus protestos de distinta consideração. Senador Wilson Martins.
OF.014/90-PRSECR .• Brasília, 19 de fevereiro de !990.
Senhor Presidente,
Comunico à Mesa Ditetora, através -dessa
Presidência, que no dia 17 do corrente mês
desliguei-me do Partido do Movimento Democrático BrasilCiiõ....:..PMDB, filiando-me,
naquela mesma data, ao Partido da Social
Democracia Brasileira-PSDB.
A presente comunicação tem como obje- ·
ti vo o cumprimento do artigo·7~, § 29 do Regimento Interno do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar- a
Vossa Excelência protestos de consideração
e apreço. -Senador Mendes Cl:lnale.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro}
-Os expedientes lidos vão à publicação.
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Carlos PatrocíniO - Hugo Napoleão Cid Sabóia de Carvalho- Marcondes O adelha - Raimundo Lira - Mauro Borges José Paulo Biso\.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Presidência recebeu do Governador do
Distrito Federal a Mensagem n1• 32, de
1990-DF (no 6/90, na origem) encaminhado
ao Senado Federal, em atendimento a determinação constitucional e nos termos da Resolução n" 157, de 1988, o Plano de Governo
do Distrito Federal para 1990.
De conformidade com o art. 6", II, d, da
Resolução N~l57, de 1988, a matéria será encaminhada à Comissão do Distrito Federal.
Ê a seguinte a mensagem recebida
1

MENSAGEM Nt 32, DE 1990-DF
(N• 6/90-GAG, na origem)

Brast1ia, 15 de fevereiro de 1990
Sr. Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação da Comissão do
Distrito federal, conforme estabelece o art.
59 da Resolução na 157/88, o Plano de Governo para o exercício de 1990,- -dabárado
em cumprimento de determinação constitucional, obedecendo a diretriz governamental
de dar soluções efetivas a problemas verdadeiros, identificados pelos segmentos mais representativos da comunidade.
Com o honroso apoio de Vossa Excelência
e dessa nobre Casa, credores da maior gratidão do povo e do Governo pelos relevantes
serviços prestados ao Distrito Federal, tenho
absoluta certeza que serão proporcionados
os instrumentos legislativos necessários à implementãção desse novo Plano, da forma como ocorreu com o Plano de 1989.
Aproveito a oportUnidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de estima e consideração. -Joaquim Domingos Rorlz, Governador do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Presidência recebeu do Governador do
Distrito Federal a Mensagem na 33, de
1990-DF (Of. nu 239/90, mi'odgemr, encaminhado ao Senado Federal, nos termos daResolução n9157, de 1988, o Relatório das atividades do Governo do Distrito Federal no perfodo de 1989.
De conformidade com o art. tv, VI, in fine,
da Resolução n~ 157, de 1988, a matéria será
encaminhada à Com-issão do Distrito Federal.

É a seguinte a mensagem encaminhada
MENSAGEM N' 33, OE 1990- DF
(Of. n~ 239/90- GAG, na origem)
Of. n' 239190- GAG
Brasília, 15 de fevereiro de 1990
Senho'r Presidente,
Tenho a honra de encaminhar antecipa~
damente a Vossa Excelência, para exame dos
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ilustres membros dessa nobre Casa do Con1972, que ''dispõe sobre a inScrição em
prova de habilitação à livre docência",
gresso, um exemplar especial do Relatório
das atividades do Governo do Distrito Fede·
e determina outras providências, tendo
ral, relativo ao exercício de 1989, em cumpriPARECERES sob n" 360, 361 e 362,
mento ao que dispõe o art. 5~ da Resolução
de 1989, das Comissões:
-de Constituição, Justiça e Cidadan• 157188.
nia, tu pronunciamento: p~la constituExterno a Voss<l. Excelência e ao Senado
cionaldíade e juridicidade; 2" pronuncia~
Federal os mais sinceros 8.gr.ãdecimentos pela
mento: favorável ao projeto e às emenpennanente colaboração emprestada ao meu
das da Comissã.o de Educação; __e_
Governo no exercício anterior, reconhecen. - de Educação, favorável ao projeto
do a patriótica dedicação com que os assuntos
com as Emendas que apresenta de n1>1o
do DíStrito Federã.I foram apreciados nessa
1 e 2·CEC.
Câmara Alta. .
Aproveito a oportunidade para renovar a
Em discussão o projeto e as emendas.
Vossa Excelência protestos de apreço e consi(Pausa)
deração. - Joaquim Roriz, Governador do · Não havendo quem peça a palavra, encerro
Distrito Federal.
a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo das
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está esgotado o tempo destinado ao Expeemendas.
diente.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa)
Passa-se à
Aprovado.

ORDEM DO DIA

É o seguinte o projeto aprovado:

Hem 1:

Votação, em turno único, do Projeto
de Resolução n~ 59, de 1989, de autoria
do S_enador Jutahy Magalhães, que d.á
nova redação ao art. 375, d_o Regimento
Interno;tendo. PARECERES FAVORÁVEIS, sob
1
09 346 e 347, de 1989, das Comissões
- de Constituição e Justiça e Cídada~
nia; e
- Diretora.
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão ordinária anterior.
Em votação o projeto.
Os Srs. Se1úld6res que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para
a redação final.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item2:·;

Votação, ern turno único, do Requerimento n• 756, de 1989, do Senador Marcos Maciel, solicitando tenham tramitaçaõ conjUnta o-s-Projetas de Lei do Senado n"s 185, 204 e 450, de 1989, de autoria
dos Senadores Mário Maia, Antônio
Luiz Ma)ia e Wilson Martins, respectivamente, que fixam as díretrizes e bases
da educação nacional.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.(Pausa)
Aprovado o requerimento.
Os ProjetaS de -Lei n~· 185, 204 e 350, de
1989, passarão a,tramitar em conjunto.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-item3:
Discussão, ern turno único, do Projeto
de_ Lei da Câmara n"' 240, de 1983 (n~>
191/75, na Casa de origem), que dá nova
redação ao parágrafo único do art. 19
da Lei n~ 5. 802, de 11 de setembro de

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 240, DE !98.1
(N~ 191175, na Casa de origem)
Dá nova redação ao- parágrafo único
do arl. 1~ da lei n~ 5.802, de 11 de setembro de 1972, que "dispõe sobre a inseri~
ção em prova de habilitação à livre docência", e determina outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lP O parágrafo único do art. 1~ da
Lei n~ s.soz; de 11 de setembro de 1972,
p<lssa a ter a seguinte redação:

· "Art. lo .................................. .
Durante o prazo de 4 (quatro) anos,
contados da publicação desta lei, admi~
tir-se~á a inscriÇão em proVa de habilitação ã livre-docência de candidato que,
não preenchendo o requisitO deste artigo, comprove· ter completado, na data
da publicação do Decreto-lei nP 465, de
11 de fevereiro de 1969, 5 (cinco) anos
de diplomado em curso superior de graduação correspondente ou:
I-2 (dois) anos ininterruptas de magistério, designado na forma regimental,
em estabelecimento reconhecido; ou
H - 2 (dois) anos ininterruptas de
pesquisas científicas e tecnológica, fundamental ou aplicada, de desenvolvimento experimental e transferência de
tecnologia, em órgão .idóneo de pesquisa.''
Art. 2~ Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. -39 Re~ogam~se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDNETE (Nelson Carneiro)
- Votação, em grupo, das Emendas n? 5 1
e 2- CEC, com parecer favorável da Comis·
são de Constituição, Justiça e Cidadania.
Os Srs. Seriadoresque as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
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Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Dirctora, para
a redação final.
São as seguintes as emendas aprova·
das:
EMENDA N" 1-CEC
Dê-se a seguinte redação ao art. 1":
Art. I-' O parágrafo único do art. 1" da
Lei n" 5.802-. de 11 de Setembr-o -de 1972,
passa a ter a seguinte redação:
"Art, 1" ................................. ..
Parágrafo único.

Durante o prazo de

4 (quatro) anos, contados da publicação

desta lei, admitir-se-á a inscrição em prova de habitação à livre-docência de candidato que, não preench<!ndo o requisito
deste artigo, comprove ter completado:
I - mais de dez anos de diplomado
por cursa de graduação correspondente;
I I - pelo menos cinco anos de exercício de atividades didátiCas universitárias ou extra-universitárias, coni. piOdução de trabalhos científicos publicados,
ou grande experiência profissional, a julzo do órgão superior de ensino e pesquisa, informado, _quanto ao pedido, pelo
Conselho Departamental da unidade
universitária correspondente.''
EMENDA N" 2-CEC
Acrescente-se o seguinte artigo. renumerando os demais:
Art. 2° A livre-docência será confefída
pelas universidades ofici-ais e- particulares reconhecidas que oferecem cursos cre-denciados de doutorado na mesma área de habilitação á livre-docência.
§ 19 Na ausência de instituições que atendam ao disposto no caputdcste artigo, a livredocência será conferida pelas univer!:iidades
que _oferecerem cursos credenciados d_e mestrado na mesma área de habilitação.
§ zo Na ausência de instituiç-ões que atendam ao disposto no parágrafo anterior a livredocência será conferida por universidades
credenciadas para este fim pelo Conselho Federal de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Sobre a mesa, redação final de proposição
aprovada na Ordem do Dia da presente sessão, que, nos termos do parágrafo único, do
art. 320 do Regimento Interno, se não houver
objeção do Plenário, ser~ lida pelo Sr. 1" Secretário. (Pausa)
É lida a seguinte

PARECER N• I, DE 1990
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução
n• 59, de 1989.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução no 59, de 1989,

que dá n()va redação ao art. 375- do Regirllentcl Interno do Senado Federal.
-Sala de Reuniões da Comissão, 20 de fevereiro de 1990. -Nelson Carneiro, Presidente, Pompeu de Sousa,- Relator, --Antonio
Luiz Maya - Nabo r Júnior.
ANEXO AO PARECER N• I, DE 1990
Redação final do Projeto de Resolução

n• 59, de 1989.
- -F<i.Ço saber que o Senado Federal aprovOu,
e eu, , Presidente,_ nós tennos do art. 48,
item 28, do Regimento Interrio, promulgo
a seg!Jinte
RESOLUÇÃO N•

, DE !990

Dá nova redação ao art. 375 dQ Regi·

mento Interno do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. P O art. 375, caput, do.Regimento

Interno passa a vigorar com a seguinte reda·
ção:
'"Art. 375. -Nos projetas de lei de
iniciativa do Presidente da República,
quando sujeitos a tramitação urgente
(Cosntituição Federal, art. 64, § 2°), e
nas hipótese-s -de apreciação de atos de
outorga ou renovação de concessão, permissão ou autorização para o s~rviço de
rediodifusão sonora e de sons e imagens
(CosntitUíÇáo Féaerar, ãrt. 223, § 2~) -pro·
ceder-se-á da seguitne maneira:"
Art. 2" Esta resoJução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson C_arneiro)
-O parecer vai" à publicação.
.Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. to SecretáriO.
É lido aprovado o seguinte

e

REQUERlMENTO N'll, DE 1990
Nos termos do _ari-. 321 do Regimento Interno, requeiro qispensa de publicação, para
imediata discursão e votação, da redação fi.
nal do Projeto de Resolução n9 59, de 1989,
de autoria do-Senador Jutahy_Magalhães, que
dá nova redação ao art. 375 d_o Regimento
Interno.
Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1990.
- Sellador Antônio Luiz Maya.
O SR. PRESIDENTE (Nelson éarnelro)
-Aprovado o requerimento, passa-se àimedidata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem pe_ç:a a palavra, encerro
a discussão.
Em votação a redação final.
_
___
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada a redação final, o projeto vai
à promulgação.
- o·sg~-""Plt"ESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Passa-se a lista de oradores.

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,
ontem, em um ligeirõ pronunciamento, prometi a meus Pares que faria um discurso mais
minucioso sobre os fatos que aqui levantei,
concernentes aos últimos acontecimentos em
Sena Madureira, quando vários colonos foram agredidos pela Polícia Federal, a mando,
pjO~avelmente, ou por s-olicitação, da auto!i~
dade &overnamental, no momento .em que
apénas reivindicavam.. lhes fosse colocado à
disposição o crédito do Procera em contratos
que haviam assinado há meses com o Incra
e a Emater do meu EStado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a trajetória
histórica do Estado_do Acre segue por caminhos incertos e dramáticos. É a única Unidade Federada brasileira que fez uma revolução, mergulhou em uma guerra particular
contra um pa(s soberano, como a Bolívia,
para, justamente, integrar-se ao Brasil. É,
pois, um Estado genuinamente brasileiro; lutou para sê-lo. Embora faça parte do Território Nacional desde 1903, ao contrário do
procedimento comum a todos os Estados, o
Acre manteve-se intacto - mais de 90% de
seu território e_stá intocado, exatamente como a natureza o fez há milhões de anos. O
povo acreano é formado por brasileiros de
todas as regiões, predominantemente do
Nordeste, e de índole pacífica. Embora surgisse em meio_ à violência - a Revolução
Acreana foi liderada por um gaúcho, Plácido
de Castro - o desenvolvimento do Estado
do Acre não prima pela violência, Durante
décadas, permanecemos na penumbra dos
bastidores da História. O Acre não ocupava
os palcos da vida nacionaL Éramos coadjuvantes da História brasileira, nunca exerceritos papéis relevantes. NoSso ce-sdmento era
lento, quase vegetativo. Porém, de uns anos
para cá,_o ritmo de nossas J;IIUdanças foi alterado e o Acre mergulhou no epicentro do
terremoto dos tempos atuais. Dizem que isto
é a modernidade ... Temos dúvida, Sr. Presidente e nobres pares.
Talvez, o início dessas mudanças VertiginOsas tenha~se"dado nos anos setenta, quando, novamente, os sulistas, não apenas os
gaúchos., mas também os paraens.es e os paulistas, entraram no Acre em busca de terras
e de enriquecimento rápido. Trouxeram mudanças- retiraram o Acre daquele marasmo
de Província esquecida pelo tempo - mas
trouxeram também o conflito agrário, o êxodo rural, o enfavelamento das principais cidades do Estado, a marginalidade urbana, ·o
empobrecimento da maiOria, pois se acentuou consideravelmente a concentração de
riquezas nas mãos de uma pequena elite
acreana, recém-chegada do centro sul. E o
Acre nunca mais teve paz, Srs. Senado[es.
Surgiram os heróis anónimos, aqueles que,
em determinado momento da vida, levados
pelo desespero, enfrentaram forças hostis e
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sucumbiram na luta. Muitos são os nomes
de homens e mulheres que trazemos gravados
na memória. Surgiram também os heróis consagrados pela opinião púbtica mundial. Pobre
Acre, e·m sua humildade fazer-se conhecido
dessa maneira! Queniai.ila, Srs. Senadores!

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permite
V. Ex~ um aparte, nobre Senador Mário
Maia?
O SR; MÁRIO MAIA - Concedo o_ aparte
ao nobre Senador_ Cid SabOía- de CraVã.Iho.

O maior exemplo dos heróis acreanos, sem

dúvida, trata-se de Chico Mendes, de quem
tive a honra de ser amigo.
E qual foi a trajetória de Chico Mendes?
Tal como o Acre, também seguiu por caminhos incertos e dramáticos. _Chico Mendes

' foi

de

trabalhador rural sem terra, presidente

sindicato de trabalhadores rurais, seringueiro, vereador, pacifista, ecologista e_ heróL O heroísmo de todos esses trabalhadores
não é compartimentO isolado, como quem
não é herói hoje e amanhã o será, esse herofsmo acontece desde o seu nascimento, em
meio a sofrimento, iri.edo, angtlstia, privações
sem fim. ChicO Mendes morreu - foi covardemente assassinado, porque se rebelou contra esse estàdO de penúria, de renúncia, de
brutalidade, de ameaças, de autoritarismo,
de corrupção e até de estupidez.
Esta é a trajetória comUm dos trabalhadores rurais do Acre. Percorrem todos os caminhos da submissão absoluta ã explosão da
rebelião indignada, incontída.
E foi exata~ente isto o que aconteceu, recentemente, com cerca de 600 trabalhadores
rurais acreanoS cíue ocuparaõ:i a sede do Incra, depois de meses de inútil espera pelo
cumprimento; não de promessas vãs, mas de
contratos firmados, de compro-missos assumidos pela burocracia dos Governos estadual
e federal. Não foi vandalismo - como querem crer as autoridades policiais, em especial
o- Delegado de Polfcia Federal, Dr. Adolfo
Raquel Machado. Vandalismo, creio eu, é
invadir um acampamento de parceleiros rurais, com mulheres e crianças inclusive, dando rajadas de metralhadoras, explodindo
bombas de gás lacrimogênio e 'obrigando todos a Oeitarem-se de bruços no chão, com
as mãos na cabeça e algemando-os. Tudo exatamente como se fora um filrile sobre a África
do Sul ou a Alemanha nazista.
Não eram 600 -militantes de alguma organização paramilitar, não eram guerreiros,não
faziam parte de alguma organização de guerrilha. Eram, isto sim, trabalhadores rurais
e suas famJ1ias. Homens e mulheres envelhecidos prematuramente pe_la dureza de suas
vidas. Pessoas que fizeram do trabalho o objetivo da existência; E não se trata de qualquer trabalho, mas do trabalho braçal, duro,
de sol a sol.
Encareço um pouco mais da paciência dos
Srs. Senadores; e também peço a atenção
daqueles que se encontram agora no plenário, em conversas paralelas. Peço a atenção
dos 'Srs. Senadores para fatos dramáticos 1 trágicos, que estou trazendo ao conhecimento
desta Casa, que ocorrem com os pobres colonos de uma pequeno Estado esquecido da
Federação, o Estado do Acre, os adentrados
perdidos da Amazónia.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Senador
Mário Maia, estava ontem aqui, no plenário,
quando ouvi o primeiro discurso de V. Ex~
a respeito desta questão, deste píoblema. E
estou ouvindo com muita atenção a fala que
neste momento V. Ex• prolata perante o Senado Federal. Louvo, acima de tudo, a oportunidade do seu discurso, dizendo que é lamentável que um homem como Chico Mendes tenha que morrer para que sua luta possa
começar a ser entendida. Chlco Mendes hoje
é um nome internacional~ graças ao fato p~e
dominante do assassínio de que foi vítima.
Isso é lamentável. O mérito de sua luta deveria tê-lo levado, com mais facilidade do que
a sua morte, ao conhecimento de outros povos, ao conhecimento de outras nações. V.
Ex• enfoca, hoje, a defesa de homens bem
comparados, como fez V. Ex•, homens bem
comparados ao herói de hoje, Chico Mendes,
mas que, a seu tempo e em seu tempo, era,
talvez, um homem comum, igual a_ qualquer
um desses que V. Ex· está defendendo, hoje,
aqui, na tribuna do Senado. A Nação precisa
ter muita compreensão para com cidadàos
· que se encontram nessa necessidade de que
fala V. Ex~ o trabalho que tem que se transformar em luta e a luta que, indevidamente,
se tem como crime. Isso é deveras muito lamentável. E o Estado, os Governos diversos,
o Governo Central, o Governo dos Estados,
os Governos municipais, aevem ter uma
grande compreensão para com esse fenómeno sociaL Não é possível sair a enxergar o
crime onde ele não há, onde há um exagero
na sua conceituação. E lamenta-se que esta
disposição policial não exista para defender
a flora e a fauna. Não existe essa disposiç<'ío
para evitar as in\fasões -terfitoria!S que tanto
e tanto já prejudicaram o nosso Pafs. Não
. e,;:iste esta vigilânpía na prevenção do crime,
como o crime _que levou à morte Chico Mendes. Essas habilidades policiais de certo são
importantes em determinados momentos da
nossa atualidade. Por certo, o fenómeno social exige que nas Secretarias de Governo
existam técnicos sensíveis; para que avaliam
cada uma dessas situações. E -que, ao invés
de mandarem a polícia, mandem o socorro
-social através de agentes sociais, de agentes
do Estado e representantes de um sentido
social quee está sendo substitufdo por uma
idéia de que em tudo há crime quando, na
verdade, há, sim, a convulsão social, é o
abandono do homem, é a fome, é a miséria,
é a falta de terra, é a falta de espaço· e, ainda
mais, tudo com o fantasma da poluição. Louvo a V. Ex• pelo discurso que prolata, neste
momento, no Senado Federal. O meu apoio.

O SR- MÁRIO MAIA - Agradeço a V.
Ex' a intervenção no meu discurso. Considero, nobre Senador, que hoje não se pode
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falar na Amazónia, da sua ocupação e do
seu desenvolvimento sem um marco histórico
de antes e depois de Chico Mendes. Porque
hoje esta figura simples, singular, que _arrebatou o interes~e nacional e internacional, passou a ser um marco na história dos povos,
principalmente daqueles abandonados pelos
poderes públicos. E, hoje, com a implantação
das reservas extrativistas, que fOi uma luta
de Chico Mendes, os chamados povo's da floresta, que é a junção das tribos indígenas
c:om os seringueiros, tornam a cada dia uma
realidade, mas isso não sem os traços dramáticos e trágicos de acontecimentos como estes
que estou relatando, nesta tarde, para registro nos Anais do Senado da República.
Sr. Presidente, em 1988 teve início no Acre
um programa do Governo Federal conhecido
como Procera, que significa "Crédito Especial de Reforma Agrária". Esse programa foi
dividido em duas fases a serem desenvolvidas
em 88 e 89. A 1~· fase, em 1988, foi submetida
a conturbações de toda ordem, visando a
campanha eleitoral que se avizinhava. O Governo estadual retardou o máximo que pôde
a liberação dos recursos, provocando os parceleiros, causando greves, passeatas, acapamentos, até que, em meio ao paroxismo, surge o Governador Flaviano Melo, como um
verdadeiro salvador da Pátria, acompanhado
de sua irmã, Dona Othília Melo, Superin·
tendente do Incra, distribuindo -em espécie
- os recursos financeiros aos parceleiros do
Procera. Essa distribuição de dinheiro foi um
verdadeiro festival de propaganda política,
sendo até mesmo - pasmem - filmada e
utilizada em hor!irio político da televisão. Na
oCasião ocupei eSta tribuna diversas vezes pa·
ra protestar e denunciar veementemente con·
tra esse abuso de poder económico, do ex<K·
cício do poder da autoridade e pelo uso inde·
coroso de recursos públicos, além de proces·
saro governador por tão mesquinho compor·
tamento. Porém, a Justiça brasileira, em muitos casos, não só tarda como, às vezes, falha.
Vencida a primeira fase da Procera, verificou-se que, embora toda essa vegonhosa armação, o programa era bom e seus efeitOS
eram interessantes aos trabalhadores. Vale
registrar que no Municfpio de Sena Madureira, centro dos acontecimentos que estou
a relatar, em pesquisa feita em 1987, apenas
1% das crianças não sofriam de desnutrição.
A região depende fundamentalmente de uma
ação social mais vigorosa por parte do Estado.
Em 1989 teve início a 2~ fase do Procera.
Os recursos deveriam ter sido entregues aos
parceleiros em maio daqu~le ano. Porém, novamente, o Governo estadual, apoiado pelo
Federal, também deu infcio â operação de
procrastinar a entrega dos recursos. Talvez
por má fé, quem sabe por ignorância oU até
por absoluta incompetência mesmo, hoje fevereiro de 1990- a maioria dos parceleiros
ainda não recebeu os recursos e aqueles poucos e já conseguiram recebé-los, o fizeram
há apenas dois dias.
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De maio a agosto de 1989 os trabalhadores
rurais de Sena Madureira foram iludidos, humilhados, ridicularizados, ameaçados, tripudiados ao limite- do respeito próprio. Em
agosto de 1989 os trabalhadores rurais ocupa-

ram a sede do Incra de Sena Madureira e
Já ficaram-até outubro, quando desocuparam
as instalações do Incra para que ali se realí-

zassem as eleições presidenciais. E o dinheiro
do Procera não apareceu. Em 8 de janeiro
de 1990, os parcelciros novamente ocuparam
o Incra, passados nove meses do prazo para
a entrega dos recursos.
Só que desta vez as autoridades policiais,
além de todo o sofrimento imposto a essas
populações -rurais, resolveram, a pedido do
Governador, executar a "operação mostra
serviço", visando, certamente, a impressionar ao futuro Governo Federal.
No dia 16 de janeiro, dona Othilía Melo
telefou ao Incra de Sena Madureira e informou aos acampados que no dia seguinte, 17
de janeiro, ãs 8 horas da manhã, informaria
a data definitiva da liberação dos recursos
aos parceleiros. A notícia foi divulgada _e todos acorreram ao Incra de Sena Madureira.
Eram centenas de trabalhadores rurais e suas
famílias.
No dia e hora marcados ninguém do Governo apareceu. Mais uma vez brincaram
com o povo.
Resultado: todos se rebelaram e a sede do
Incra foi depredada pela multidão. A Polícia
Federal, parece que obedecendo ao macabro
e diabólico plano, reagiu aos trabalhadores
rurais e, numa verdadeira operação de guera,
prendeu 176 pessoac:;, submetendo-as a toda
a sorte de humilhações e vexames, além dos
espancamentos.
As acusaç-ões são três: formação de bando,
danos ao património e cárcere privado. Este
último, um crime inafianÇ<ivel, teria vitimado
Lucia Santos e Walter José, funcionários do
Incra no município. Segundo a polícia, eles
teriam sido mantidos no local como reféns
para garantir uma negociação com as autoridades. Entretanto, Srs. Senadores, não é esta
a versão dos parceleiros, que negam veementemente terem mantidos, em qualquer momento pessoas, como reféns.
E, em depoimentos que colhi no cárcere
da penitenciária de Rio Branco, esses parceleiros ratificaram a negação do ato acusatório
da Polícia de terem mantido algum funcionário,·a·q-ualquer momento, como refém.
Portanto, essa hitória é uma armação da
Polícia, macomunada com o Governo doEstado.

Considero esses acontecimentos_como uma
explosão do inconformismo, depois de tantos
meses de espera inútil. O delegado da Polícia
Federal considera vandalismo. Que designação o delegado dará às autoridades que agiram durante quase um ano de maneira tão
ignóbil com os trabalhadores rurais de Sena
Madureira?
Muitos daqueles trabalhadores andaram
mais de 50 Km num só dia para atender ao
chamado da Superientendente do Incra, Do-

na Othilia Melo, irmã do Governador. Qual
outra reação do delegado da Polícia e o Governo do Estado e as autoridades federais
poderiam esperar desse povo tão desiludido?
A história não acaba aqui. Há mais, Srs.
Senadores. São doze os trabalhadores indiciados, de uma multidão de mais de 600, permanecendo seis encarcerados há mais de um
mês. Gente humilde, abandonada ao próprio
azar, porque sorte não tem, órfãos de justiça,
de, solidariedade. Mãos calejadas que entregam a preço-vil seus produtos para os atravessadores, quando esses produtos não apodrecem em suas glebas, por falta de transporte
nas estradas vicinais, que o Governo não
mantém transfegáveis. -- -Pois bem, Srs. Senadores, esses homens,
esses colonos, esses trabalhadores rurais humildes estão presos em celas comuns - nós
os viSitài'nos e os vimos- junto a traficantes,
a homicidas, a ladrões, a psicopatas. Estão
sob ameaça constante, tanto da Polícia, dos
carcereiros, quanto dos outros presos.
Sr. Presidente, isto está acontecendo no
Brasil. Parece incrível, mas é verdade. Aqueles que não estão presos são obrigados a se
submeter às regras das autoridades para o
recibemtno do crédito:
Os valores recebidos agora, a partir de 2
dias atrás, estão muito aquém das necessidades.Há uma grande defasagem entre o orçamento do projeto e os preços praticados no
comércio local.
Muitos são obrigados a adquirir produtos
de pessoas previamente determinadas e pagando· o preço que estes indicarem.
O Basa não está fornecendo o número da
conta-torrente em nome do parceleiro.
O dinheiro está pago em espécie, trazendo
grande risco de assaltos.
O dinheiro é pago parceladamente, mas
o trabalhador rural não tem acesso ao saldo
a que teria direito. Não sabe o valor do saldo.
Para finalizar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, informo que estou remetendo ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Ministro da Justiça e ao Sr. Diretor-Geral do Departamento
de Polícia Federal, telex apelando para que
sejam consideradas as razões que deram origem aos incidentes aqui relatados, que se procurem compreender a situação desses trabalhadores e, em especial, estou encarecendo
a essas autoridades que:
1. determinem a imediata Hbetação dos
prisioneiros envolvidos no incidente, porque
eles estão sendo injustiçados;
2. determinem a.desqualificação dos crimes, porque não há crime c_ometido por esses
colonos, é puta invenção e arrnaçãp da Polícia
Federal, juntamente com o Governo do Estado do Acre;
3. determinem o arquivamento do processo imediatamente, para lavar a face desta
Nação brasileira diante de tão hediondo pro~
cedimento das autoridades estadual e federal.
Senhor Presidente, era este o pronunciamento que desejava fazer nesta tarde, para
registrar as injustiças que se estão perpetrando no Estado do Acre contra os trabalhadores

Quarta-feira 21

137

colonos do Projeto de Assentamento de Sena

Madureira.- (MUltO -Bem! Palmas-.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. MÁRIO MAIA EM SEU DISCURSO:
Excelentíssimo Senhor Doutor José Sarney
Digníssimo Presidente da República
Palácio do Planalto
Telex n~ 611451
Brasília-DF
Há visível desproporção entre rigor:
que Polícia Federal trata trabalhadores colonos parceiroS projeto assentamento dírigido
Boa Esperança -MunicípiO Sena Madureira
e os antec;,edentes penosos que levaram a multidão de 600 colonos invadir a sede do tncra
naquele municípiO. Apesar ação ser caracteristicamente de multidão, portanto impesk
soai, Polícia Federal, prendeu e mantém encarcerado junto crimfriosos comuns seis park
celeiros há mais de um mês submetendo-os
a rigoroso inquérito além dos maus-tratos.
Sociedade civil e partidos políticos consideram injusta ação exagerada Políciã Federal.
Compartilhando esse sentimento, rogo ao
Ilustre Presidente imediata interferência sen·
tido relaxamento prisão, descaracterização
dos crimeS e arquivamento imediato do inquérito, para resguardo sua imagem de grande democrata e pacifista. - Senador Mário
Maia, Líder do PDT no Senado Federal.

cPm

Excelentíssimo Senhor Doutor Saulo Ramos
Dignfssimo Ministro da Justiça
Ministério da Justiça

Telex 922133
Brasília- DF
Nome povo acreano encareço atenção V.
Ex' sentido mandar relaxar prisão trabalhadores colonos parceleiros projeto assentamento dirigido Boa Esperança Sena Madureira Acre encarcerados injustamente junto
criminosos comuns penitenciária Rio Branco
pela Polícia Federal. Visitei pessoalmente enk
carcerados condiçõessubumanas e estou conk
vendido suas inocências individuais. Apelo
consciência V. Exf mandar imediatamente arquivar processo virtude descaracterização de
prática individual de crimes. Senador Mário
Maia, Líder do PDT no Senado Federal.
Exma Sr. Doutor Romeu Tuma- DD. Diretor-Geral da Polícia Federal

Telex n'' 611461.
Brasma-DF
Lamento registrar desproporção do rigor
com que a Polícia Federal está tratando os
parcelein)s do PAD Boa Esperança em Sena
Madureira Acre e os fatos oc_orridos decorrentes da ação incontida ã multidão, reivindicando direito no Programa de Crédito Rurat
do Incra. Convencido da inocência individual
dos seis parceleiros encarcerados na peniten·
ciária de Rio Branco junto com criminosos
comuns como bodes expiatórios, apelo para
o bom senso de V. Ex~ no sentido de mandar
relaxar as prisões e arquivar imediatamente
inquérito em virtude da descaracterização de
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práticas individuais de_ crimes uma vez qoe

a depredação de protesto foi praticada por
multidão sem identificação individual. CDS
SOS Senador Múrio Maia. - Líder do PDT
no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Nada mais havendo a tratar, vou ehcerrar
a presente sessão designando para a ordinária
de amanhã a seguinte

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Na presente sessão terminou o prazo para
apresentação de emendas à<~ seguintes matéria.<>:

ORDEM DO DlA

-Projeto de_Resoluçáo n" 94, de 1989,
de iniciativa da Comissão Diretora, que altera a estrutura da Categoria Funcional de Bibliotecário, do Grupo Outras Atividades de
Nível Superior do Quadro Permanente do
Senado federal, e dá outras providências;

Votação, em primeiro turno; da Proposta
de Emenda à Constituição n9 3, de 1989, de
autoria do Senador Marco Maciel e outros
Senhores Senadores, que acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera a redação do inciso
II do art. 161 da ConstituiçãoFederaJ.

e
-Projeto ·de ResolUçãO n" 95, de 1989,
de iniciativa da Comissão Diretõia, que alte-

2

ra a estrutura da Categoria Furicioiial de Psi~
cológo, do Grupo Outras Atividades de Nível
Superior do Quadro Permanente do Senado
ftderal, e dá outras providências.

Votação, em primeiro turno, d<i. Proposta
de Emenda à Constituição n" 4, de 1989, de
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros
Senhores Senadores, que acrescenta um § 6~'
ao art. 5u do Ato das Disposições_ COnsti!ucionais Transit6riãS.
--

Aos projetos não foram apresentados
emendas.

-

As matérias-serão incluídas em Ordem do
Dia. oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiio)
Está encerrada a sessão.

(Levanla-se a sessão às 16 horas e 15
minutos.)
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ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
N• 2, DE 1990
O Primeiro Secretário do Senado -Federal,
no uso de suas atribuições regimentais, re~
solve:

Art. 1? Detegar competência ao DíretOrGeral para:
a) despachar Processos· de Movímentação
de Servidor - PMS, nos quais a Subsecre~
taria de Administração de Pessoal opine pelo
indeferimento do pedido, por se tratar de
desvio de função, proibido pelo Regulamento
Administrativo;
b) despachar licenças, nas formas previstas
nos arts. 458, item II, e 459 do Regulamento
Adm_ioistfativo do Senado Federal;
c)_ assinar os atos de suspensão e destituição de função, na forma estabelecida no inciso II, do art. 564,_do Regulamento Administrativo da Casa;
d) autorizar a expedição de certidões, na
forma prevista no art. 621 do Regulamento
Administrativo do Senado Federal.
Art. 2" Esta ato entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em
contrário.
Senado Federal, 20 de fevereiro de 1990.
- Senador Mendes Canale, Primeiro Secú~
tário.

República Federativa do Brasil
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QUINTA-FEIRA, 22 DE FEVEREQtO DE 1990.

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

Art. 1'

RESOLUÇÃO N• 01, DE 1990
Dá nova redação ao art. 375 do Regimento Interno do Senado Federal.
O art. 375, caput, do Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 375. Nos projetes de lei de inciativa do Presidente da Repúblicâ, quando
sujeitos a tramitação urgente (Constituição Federal, art. 64, § 2•), e nas hipóteses de apreciação
de ates ·de. outorga ou renovaç-ão de concesssão, permissão ou autorização para o serviço
de radiodifusão _sonora e de sons e imagens (Constituição Federal, art. 223 § 2•) proceder-se-á
da seguinte maneira:"
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 21 de fevereiro de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.

SUMÁRIO
I - ATA DA 4• SESSÃO, EM 21 DE
FEVEREIRO DE 1990

1.1- ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE

1.2.1- Mensagem do Senhor Presiden~
te da República
Submetendo à deliberação do Senado
a escolha de nome indicado para função
cujo provimento depende de sua prévia
aquiescêncfa.: . _

·

. _

.

- W 80190 (n• 129/90, na origem), referente à escolha do Sr. ItalO Miguel Ale·

xandre Mastrogiovani; Embaixador do
Brasil junto ã República' da Costa do Marfim, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à
República do Mali.

1.2.2- Mensagem do Sr.-Governador
do Distrito Federal
- N' 34/90-DF (n"'/90-GAG, na origem), encaminhando ao Senado Federal
o Projeto de Lei do DFn_97/90, que; dispõe
sobre. transpcrsição de servidores pa~~ll
Carrerra de que trata a Lei n~ 82, de 29
de dezembro de 1989.
1.2.3 - COmunicação da Liderança do

PFL
-Indicação do Senador Marco Maciel
para exercer ás funções de Líder do Par-

tidO:
1.2.4- Comunicação da Presidência
Recebimento da Mensagem no 79/90
(n 9 137/90, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República propõe seja autorizado_ o Ministério da Agricultura a ultimar contratação de operação de crédito

externo, no valor equivalente a até duzentos e dez milhões de dólares americanos,
junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), para os fins que especifica.
1.2.5- Comunicações
- D_o Presidente_ da Comissão de RelaÇões ExteriO!es e Defesa Naciori.al, solicitando prorrogaçãO por mais 15 ·aias piira
apreciação dos Projetas de Decretos Legislativos de n9 ' 56 a 61 e 65/89.
-Do Senadoi:' Marco Mareie! indicando o Senador EdisOn Lobão Pará a ViceLiderança do PFL no SenadÇI ,FederaL
1.2.6- DiscUrSos do Expe€liente
SENADOR ÁFONSO SANCHO Crise do ensino brasileiro.
SENADOR LEiTE CHAVÉS- Homenagem ao PiàleSsor CelsO Brant, can-
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EXPEDIENTE
CENTIIO OIIÁRCO 00 SENADO FEOEIIAL
DfÃIIIO 00 CONOIIESSO NACIONAL
Impresso sob o1 respons.abdidolde da Mesa do Seno~do

PASSOS PORTO
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Díretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA
Oiretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
· Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Oiretor Adjunto

ASSINATURAS
Semestral

Ata da

4~

····~·························-·,················_···~···

NC2$ 17,04

Exemplar Avulso ................... ~ ..... ~ .................. NCz$ 0,11
Tiragem: 2.200-exemplares.

didato à Presidência da República no últi-

mo pleito eleitoral, ora em visita ao senado.
1.3-0RDEM DO DIA
-Proposta de Emenda à Constituição
n" 3/89, que acrescenta parágrafo ao art.
159 e altera a redação do inciso II do art.
161 da Constituição Federal. Votação
adiada por falta quorum.
-Proposta de Emenda à Constituição
n~ 4/89, que acrescenta um § 6u ao· art.
59 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. Votação adiada por falta de
quorum.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dlá:
SENADOR ROBERTO CAMPOSEnaltecimento da vida pública do Sena:

Federo~l

·

dor Jarbas Passarinho. Fala inaugural de
EX'-, com:o Líder do PDS. analisando
a conjuntura políticO-económica do País.
SENADOR MÁRIO MAÍÍC- Prisão
de colonos do Projeto Boa Esperança, em
Sena Madureira - AC.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA
-Divulgação de relatório das atividades
do Ministério das Comunicações, na gestão do Ministro António Carlos Magalhães.
S~

SENADOR FRANCISCO ROLLEM·
BERG - Falecimerito do médico cirurgião Fernando Paulino.
SENADOR LAVOISIER MAIA Crise do álco.olcombus.tfvel e do metanol.

SENADOR CARLOS DE'CARLIRedução de quotas de importação da Zona Franca de Manaus.
SENADOR AFONSO SANCHO Agradecimentos da Sr' Alacoque Bezerra
à acolhida do Senado, durante o exercício
do mandato senatorial.
1.3.2 - Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2- MESA DJRETORA
3- LÍDERES E V ICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DAS COM IS·
SÕES PERMANENTES

Sessão, em 21 de fevereiro de 1990

4' Sessãó Legislativa Ordinária, da 48' Legislatura
Presidência dos Srs. Nelson· Carneiro, Pompeu de Sousa e Nabor Junior
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS,
ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA·
DORES:
Mário Maia - Aluízio Bezerra - Carlos
De'Carli- Od8.cir Soares-- Jarbas Passàrinho- MOiséS Abrão- Ant6nio Luiz Maya
-Alexandre COsta- EdisotJ. Lobão -Chagas Rodrigues- Hugo Napoleão- Afonso
Sancho -Mauro Benevides-:- Carlos Alberto -Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha
- Marco Maciel - Francisco Rollemberg
- Lourival Baptista -João Calmon - Alfredo Campos- Ronan Tito -Mário Covas
- Pompeu de Sousa- M~ir~ Filho- W,ilson Martins :-Leite Cha,ves ~ Affonso Camargo -José Richa -Jorge Bornhausen
--;-Dirceu. Carneiro- Jos~ Fogaça.
•
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa do comparecimento de 32 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. I'·' _Secretário procederá à leitura do
Expediente.
É lido seguinte

EXPEDIENTE
. MENSAGEM DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Submetendo à deli_beração do Senado a escolha de ·nome indicado para função cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:
MENSAGEM N' 80, DE 1990
(N~ 129/90, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 52 (item
IV) da CQnstituição, tenho a bania de subme-

ter ã aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor !talo Miguel
Alexandre Mastrogiovanni, Embaixador do
Brasil junto à República da Costa do Marfim,
para, cumulativamerite, exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República do
Mali, nos termos do artigo 56,§ 1~. do Regulamento de Pessoal do Serviço ExteriOr, baixado pelo Decreto n~93.325, de l~'de outubro
de 1986.
. 2. Os méritos do Embaixador !talo Miguel
Alexandre Mastrogiovanni, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa
elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 21 de fevereiro de 1990. -José
Sarney.
INFORMAÇÃO
Curriculum-vitae:

Embaixador I talo Miguel Alexandre Mastrogiovanni,
-- Rio de Janeiro/RJ, 10 de setembro de 1932.
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Filho de Virgnio Mastrogiovanni e Marian~
gela Borrem Mastrogiovanni.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais,
FCJ/RJ.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
Estágio na União Pan-Americaria.
Professor de Música, Conservatório Brasileiro de Música.
Chefe do Cerímoníal do Governo do EStado

exercício de-sUaS funçõeS de Embaixador do
Brasil junto_à República da Costa dO Marfim.
Secretaria de Estado das Relações Exteriode
de 1990. - Guilher-res, em
me Fausto da Cunha Bastos, Chefe, interino-,
do Depa!_!_(l!!l_~-~~()· d~~~-r~iç~ Exterior.
(À Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.)
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PROJETO DE LEI DO DF
N~ 7, DE 1990

Dispõe sobre transposição de servido·
res para a Carreira de que trata a Lef
n• 82, de 29 de dezembro de 1989.
ü Senàdo Federal decreta.
Art. 11' Os servidores efetivos ocupantes
de empregos permanentes das atuais categoriã.s fUncióriaiS da Tabela de Empregos Per~
manentes da Fundação Zoobotànica do Disde São Paulo, 1979784.
MENSAGEM
DO
trito Federal, serão transpostos na forma do
Terceiro Secretário, 30 de dezembro de 1959.
GOVERNADOR
DO
DISTRITO
FEDERAL
Anexo I, para a Carreira a que se refere o
Segundo Secretário, antigüídade, 19 de marãlt. 1" da Lei n\' 82, de 29 de dezembro de
ço de 1963.
Subm~tCõdo à deliberação do Senado pro1989, por ato do Governador.
Primeiro Secretário, merecimento, 7 de agosjeto de lei:
to de 1971.
§_ !\' _O aproveitamentO de que trata este
Conselheiro, merecimento, 1" de janeiro de
artigo dar-se-á independemente do número
1975.
MENSAGEM N• 34, DE 1990-DF
de empregos criados e de vagas em cada elas~
Ministro de Segun'Cla Classe, merecimento,
_(N~ 7/90-GA~~ na origem)
se ou padrão, revertendo-se ao padrão e elas~
12 de dezembro de 1978.
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20
de
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Excelentíssimo Senhor Presidente do SeChefe, substituto, da Divisão de Comunica~
xo I, da Lei n" 82, de 1989.
nado Federal:
ções, 1960/61.
_
§ 2~' Atendido o disposto no caput deste
Em 22 de novembro de 1989, encaminhei
Auxiliar do Secretário~Geral para Assuntos
artigo, ser.ão considerados extintos os empreM
a essa Casa Legislativa, através. da Mensagem
Americanos, 1962/63.
gos vagos remanescentes da Tabela de EmM
Assistente do Chefe da Divisão de Trans- n" 115/89-GAG, frojeto de Lei dispondo sopregos Permanentes da Fundação Zoobotâ~
bre a criação da Carreira Administração Púportes e Comunicações, 1974.
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Chefe da DiVisão do Oriente Próximo, 1979.
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Federal, criação dos respectivos empregos e
Agregado, 1979/84.
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Roma, Segundo Secretário, 1963/66.
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Roma, Chefe. interino, do SEPRO, 1964.
gos permanentes da Tabela. de Empregos Per~
parágrafos 3'', 4" e 5\', dõ artigo 2?, do aludido
Nova York, ONU, Segundo Secretário,
manentes da Fundação Zoobotância do Dis1%6/68.
Projeto de Lei, o que foi aprovado em pletrito FederaJ amparados pelo art. 19 do Ato
náriQ_._
Cairo, ~gundo Secretário, 1968170.
das Disposiçõe~ Constitucionais Transitórias,
Ressalte-se _que o mencionado artigo 2;• dis~
Cairo, Encarregado de Negócios, 1969.
passarão a inte_grar Tabela Suplementar até
punha sobre a transposição dos servidores
Genebra. ConSelheiro, 1975n9.
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Disposições
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Carreira
que
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a
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Assim, o Projeto a mim. encaminhado para
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·~provação no concurso passarão a integrar
Festival Internacional do Cinema, Veneza-, sanção onlitia 'disposições rereren·tes a manTabela Suplementar com estrutura idêntica
1965 (chefe).
damento constitucional~ rá.zão Por que fui
a da Carreira, permanecendo nos níveis e
Missão Especial às Exéq!J-ias Solenes do Pre; ebrigado a vetar o artigo 2n.
padrões em que forem posicionados até losidente da República Arabe Unida, 1970
Dessa forma, a Lei n" 82, de 29 de dezem~ grarem aprovação, extingüindo-se os iespec~
(membro).
bro de 1989. originária do multicitado Projeto
tivos empregos à medida que vagarem. '
Conferência lnteramericaila Esj:teciali:iaOa - de Lei, tornou-se inócua, na medida em que
§ 6" Nenhuma redução de remuneração
não prevê a transposição dos servidores para
sobre a Aplicação da Ciência e Tecnologia
poderá resultar da aplicação do disposto nes-·
a Carreira criada.
da América Latina, Brasí'lia, 1972 (organite artigo, deyendo, quando for o ca">o, ser
zador).
Desiarte. mister se faz editar il.Ova lei. com assegurada aq ~ervidor, a difercriça com-o
Comissão de Estudos Relativos à Navegação o objerivo de prever a transposição acima vantagem pessoal nominalmente identificáAérea Internacional, 1974 (representante su- .reft;!rida, incluindo~se, também, os parágravel.
_
fos relativos ao dispositivo con-stituciOnal que
plente do MRE).
' Art. 2" Qs--CcfeifÔS financ_ei~~~ e funciocfetermina a realização d~ CQncurso para fins
Negociações Aero'náuticas com Aut()ridades
do Morrocos, Ria de Janeiro. 1974.(d'elega- de dctivação dÕs servidores contemplados
nais para os servidores_ transpostos na forma
do).
peJa estabilidade prevista no a'rt. 19 do Ato
do caput du art. l" retroagirão a 1': de janeiro
XXI Ses!>ão da A!-.sembléia Geral Ordinária
das Disposições Constitucioilais Transitórias, éfeT<J9lJ.
na forma constante do Projieto- de Lei em
da OACI. Montreal, 1974 (delegado).
Art. 3" Esta Lei entra em vigor na data
_Cle sua public:uÇâo'.
Ncgociaçôes Aeronáuticas com ilutoridades
anexo.
jordanianas. Rio de Janeiro. 1975 (delegaNa oportunidade, renovo a Vossa Exce- ' Art. 4" Rc~ogam-se as dh.posições em
do).
lência protestO!\ de alta estima e distinta con- Contrário.
·
O EmOaixador halo Miguel Alexandre
sideração. -Joaquim D-omingos Rorfz, GoBrasJ1ia.
dede 1990. ;- 102"
vernador do Distrito Federal.
da República c 30" de Bra~ma.
Mustrogiovanni se enc<mtra nesta drita no
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ANEXO

(Art. 1•, da Le1 n•

S>TUACÃO

•

••

I

••

de 1990)

'NTmnR

SITUAr'ÃO

.

CATEGORIA

CARREIRA ADM, PÚBLICA DA FUNDACÃO ZOOEOTÂlHCA

........... I

FUNCIONAL

"'""''

I

IV
III
II
I
- AGEÜTÊ DE MECANIZAÇÃO DE APOIO - HÁQUilfAS
PESADAS

NOVA

-

QUAQA:O ORG, EM CARREIRA (NR Nl 08/83 - CPP}

/
.~

........

10

IV
UI
II

AGENTE DE MECANIZAÇÃO DE APOIO ... MÁQUINAS
LEVES

22 a 23

••

TfCNtCO
A.DNINISTRAÇ.\o ,

••

PÚBLICA

I

AGE'NTE DE NECANIZAçl:O IJE' AP01;0 - KÁ.QUINAS

z'o a

LEVES

v

21

IV
III
II
I

3'

c

~

_.!:>

.....:

•

~-

AJIEXO

(Art. 1•. da Lel nt

• ••

I

••

dlt

SITUAÇÃO ~'ANTERIOR

SITUAÇÃO

QUADRO .ORG. EM CARREIRA, (NR Nt Oa/83 - CPP)

CA'l'.EGORL\

PADRÃO

28 a 34

v

22 .. 27

IV

AUXILIAR DE,LABORATÓRIO

1& • 21

.WULIAR OPER, AGRCIPIC:UÁitiA

12ã1S

III
XI

08 .. 11

I

AUXILIAR ARTf~ICE
AUX.. OP.SERV, DIVERSOS
Tl!:t.EI'"ONIS'l'A

t'

I

...... I
CNICA

O>Or.o

AUXILtAR

DE

ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

ACENTE DE PORTARIA

AC:ENTE DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

NO.VA

CARREIRA AOM, PÚBLICA DA Ft1NOAÇÃO ZOOBOTÂ:IICA

REP'l!:RlNCIA

AUX, OPER. ClNEFOTOGRA.f'IA

11190)

'VIGIA

~
.

i

~;;
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ANEXO I
(Art. 1•, da L~1 nt

, do

dl!l

do

1990)

SITUAÇÃO ANTERIOR

SITUAÇÃO NOVA

QUADRO ORG. CARREIRA (NR N' 08/83 - CPP)

CATEGORIA

CAR.REIRA ADM. PÚBLICA DA FUNDAÇÃO ZOOSOTÂNICA
REFER~NCIA

FUNCIONAL

.,

AGENTE ADMINISTRATIVO
AGEriTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
AUXILIAR ENFER.'1AGEM TRABALHO
TtCNICO LABORATÓRIO
AGENTE DE ATIVIOAOES AGROPECUÁRI~
AGEtiTE OE SERVIÇOS DE ENGEHH/tRIA

I

II

I

35 a 36

DES:\1-liiSTA
TÉCNICO CONTABILIDADE
MENtE DE DEFESA I'LOREI'l'AL
:SUPERVISOR SER. TIU.!IALHO
MESTRE

33
31
29
27

a 32
a 30
a 28

CONTRAMESTRE
ARTÍFICE ESPECIALIZADO
ARTÍFICE
MO'l'OR1S1'A
PROGRAMADOR .COMPUTADOR
OPERADOR COMPUTADOR

25
23
21
19
14

.. 26
a 24
a 22
a 20
a 1!1.

CARGn

,.

III

.a 38

I

CLASSE

IV

• 43

39 a 40
~37

I

PADRÃO

.,

IV

a·34

TfCNICO OE
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

IU
II

I

-

v

IV
III

a•

II

.\:

I

.

I

'

~
.,~
!::-

A K .B

X O

(Art. 1•. da Lo1 n•

I•

do

do 1990)

do

SITUAÇÃO, ANTERIOR
QUADRO ORG. EM CA.RR!:IRA (NR rtt 08/83 - CP.P)
CATEGORIA fUNCIONAL

R!FERb«:IA

ADVOGADO

ENGENHEIRO AGR0NOHO
ECONOI\IISTA

CON'i'AOOit

QU:fMICO
E NGENHI'::IRO HECllllCO

SOCIÓLOGO
FAR!iACtUTICO
ODONTÓLOGO
HÉOICO

HtOlCO 00 TltA8ALKO
A ROUIT!:TO

ENGENHEIRO
Tt:CNICO COHUKICAÇ~ SOCIAL
~lb~luT~~ONOMISTA

ENFI:RHEUI.O

-

...

62

VI

o

60

v

•
~· ••
"
" •

••

lV

56

UI

••
"

l'::NGENt!EIRO FLORESTAL.

I

•

61

ADMINISTRADOR

BIÓLOGO
HtOICO VETI'::RIK!ItiO

-I

SITUAÇÃO NOVA

'

CARREIRA ADM. PÓBLICA DA FVNDAÇÃO ZOODOTkfiCA

.,••

••., .
• ••
so

..,. .•o"
,.
.,••

•
•
•

••

•

•

"
"" •• ,.

36.

32

CLASSE·

I

CARGO

\

'

'i
I

I

"

u
ANALISTA

I

.

.

lV

III
II
I
IV
III

••

ADHINIST1l~l0

VI

I(]BLICA

••

,,

~

li

'

~
'-'

'

:}:--

l:HC'if.tiJIP.JitQ $tG, TR'-DI.WO
rA

(

oll/11\fiO

do

'

[}{<,/Jif 1

f.,Ir[i mi)

144 Quinta-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Do Expediente lido, consta a Mensagem
n" 34, de !990-DF (n" 7/90, na origem), de

20 do corrente, encaminhando ao Senado,
nos termos do disposto no § 1" do art. 16
do Ato das Disposições COnstitucionais Transitórias, e da Re.50h.i.Çã0 i:t-;;-157; de )988, do

Senado Federal, Projeto de Lei do DF nu
7/90, que dispõe sobre a transposição de ser-

vidores para a carreira· de que trata a Lei
n~

82, de 29 de dezembro de 1989.
Nos termos da Resolução n'1 157, de 1988,
a matéria será despachada à Comissão do
Distrito Federal, onde poderá receber emendas após sua publicação e distribuição em
avulsos, pelo prazo de cinco dia<;.

Brasília, 21 de fevereiro de 1990
Senhor Presidente,
Renovando-lhes meus cumprimentos, venho à presença do ilustre Presidente fazer
a indicação do nome do Senador Edison Lobão para a Vice-Liderança do PFL no Senado
Federal.
Colho o ensejo para reafirmar minha:-, expressões de apreço e consideração. - Senador Marco Maciel, Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-As comunicações lidas vão à publicação ..
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Afon~
so Sancho.

O SR. AFONSO SANCHO (CE. Pronuncia
Srs. Senadores Sr.
Presidente, hoje venho a esta tribuna registrar as minhas preocupações relativas ao
maior de todos os problemas brasileiros, o
da educação._ Submetido a baixos padrões de
É lido o seguinte
eficiência, sem a-tender aos princípios demoExcelentíssimo Senhor
cráticos de justiça social, o sistema educaSenador Nelson Carneiro
cional bra..'iileiro está sujeito a um processo
DD. Presidente do Senado Federal
rJe deterioração progressiva. Baixos são os
Os abaixo assinados, integrantes da banseus índices de produtividade, devido a falhas
cada do Partido da Frente Liberal no Senado
lamentáveis nos- três níveis de ensino.
Federal, através deste, indicam o S_enador
Na escola de primeiro grau- a esc_ola priMarco Maciel para exercer as funções de Límária - básica e fundamental, alicerce de
der do Partido.
todo o edifício em que se assenta o saber,
Brasma, 15 de fevereiro de 1990. -Mar~
verifica-se, ainda, a noção errada de seletivicondes Gadelha- Hugo Napoleão- Divaldo
dade, inteiramente superada nos países mais
Suruagy - João Lobo - José Agripino adiantados. Grande é o número de deserções
Carlos ChiareIIi- Lourival Baptista- Jorge
no seu primeiro ano. AvUlta o número de
Bornhausen- Odacir Soares - Alexandre -- reprovados, repetentes e desistentes. As
Costa - Edson Lobão.
crianças- muitas das quais atra(das pela merenda escolar -são logo derrotadas no priO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
meiro degrau desse edifício de que falamos
-O expediente lido vai à publicação. (Pau~ e que lhes daria ascensão na vida.
sa.)
Muitas são as causa<; desse fracasso!
!"-Presidência recebeu a Mensagem n~ 79,
A moderna psicOlogia revela-nos que ocade 1990 (n'·' 137/90, na origem), pela qual o
ráter é muiw·mais determinado pela educa~
Senhor Presidente da RepúbHca, nos termos
ção inicial do que mesmo supunham os mais
do art. 52, inciso V, da Constituição Federal
entusiastas educadores das gerações passapropõe seja autorizado o Ministério daAgri:
das.
cultura a ultimar contratação de operação de
A história da_educação brasileira registra
crédito externo, no valor equivalente a até
onze reformas do ensino, a começar pela
duzentos e dez milhões de dólares america"Leóncio Carvalho", vinda pelo Decreto no
nos, junto ao Banco Internacional de Recons1.247, de 19 de abril de 1R79, que "reformou"
trução e Desenvolvimento (Banco Mundial),
o ensino primário e secundário no município
para os fins que especifica.
da corte (depois Distrito Federal) e o superior
A matéria será despachada à comissão de
em todo o império. Tivemos, após, a reforma
assuntos económicos.
Benjamim Coristant, em 1890; a reforma Epitácio Pessoa cm 1901 ~ a reforma Rivadávia
Corrêa, em 1911; a reforma Carlos MaximiO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
liano, em 1915; a reforma João Luis Alves
- Sobre a mesa, comunicações que serão
ou Rocha Vaz, em 1925; a reforma Francisco
lidas pelo Sr. 1~· Secretário.
Campos em 1931; a reforma Gustavo Capa~
São lidas a<; seguintes
nem a, em 1942 e as reformas que fixaram
ãs diretrizes e bases da educaç.9.o nacional,
Bras!1ia, 20 de fevereiro de 1990
consubstanciadas nas Leis n" 4.024, de 20 de
Senhor Presidente,
dezembro de 1961 e 5.692, de 11 de agosto
Nos termos regimentais comunico a V. Ex•
de 1971, que denominou os ensinos primário
a prorrogação por mais 15 dias do prazo para
e secundário de 1u e 2' graus.
apreciação por esta Comissão, dos Projetas
5
Esta última, teoricamente ideal, que pren~
de Decretos Legislativos de n" 56 a 61, e
tedia "'colocar no mesmo plano, o uso da
65 de 1989.
mente e- das mãos", na feliz expressão do
Na oportunidade, renovo a V. Ex~. meus
cearense, professor Va!mir Chagas, então
protestos de elevada estima e consideração.
membro do Conselho Federal de Educação
-Senador Humberto Lucena~ Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a a mesa, expediente que será lido
pelo Sr. lu Secretário.

o seguinte discurso.) -
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e professor titular da Universidade de Brasília, relator do ante projeto. não atingiu os seus
objetivos. Faltaram escolas adequadas e professores preparados para que os seus elevados
objetivos de profissionalização gradual do ensino se efetivassem, não obstante os esforços
do então Ministro da Educação, __o __eminente
Sendor Jarbas Gonçalves Passarinho, que
deu relevo a essa importante Pasta do Governo com o seu idealismo e grande visão
do problema educacional.
Ela trouxe a idéia de uma escola única,
ao mesmo tempo "contínua e terminal", preparando o terrenp para o sistema integrado
que se desejou implantar. Falava em atualização. ao invés de reforma. E por atualização
foi entendida como "uma organização que
permitia à escola ajustar-se dinamicamente,
sem reformas periódicas, às múltiplas variáveis que nada refletem. notadamente às diversidades regionais do País, às mudanças
que se operam, com aceleração crescente no
campo dos conhecimentos humanos e das técnicas de trabalho".
Diria o Professor Valmir Chagas que "em
relação ao ensino propriamente dito, o obje·
tivo é trfplice, a partir do desenvolvimento
de potencialidades: formar o indivíduo capaz
de autodirigei-se_ na busca da felicidade; no
indivíduo, formar o homem que. pelo trabalho, possa tornar-se útil a si e ao::. seus e cooperar para o bem comum; e, no homem. formar o cidadão consciente_ do seu papel na
sociedade nacional e num mundo que se torna
tanto mais próximo. quanto mais complexo".
Qui:-; a Lei n" 5.692 e queremos nós que
os ensinos de primeiro e de segundo grau
sejam um instrumento de preparação do homem para o trabalho. Temos um potencial
econômico muito grande. Surge constante·
mente, um avultado número de empresas.
notadameme industriais e de serviços.
O nosso País, cm razão disso, necessita
de técnicos e especialistas. principalmente de
nível médio, onde os claros são muitos.
preenchidos por .. profissionais" com gradua·
ção universitária.
Precisamos incentivar a abertura de mai~
escolas, de boas t'scolas que atendam o gran·
d_e número de crianças para "diminuir a indi·
gência do conhecimento", de que nos fala.
com muita propriedade, o escritor Eduardc·
Campos, ao prefaciar o livro do Professor
José Cláudio de Oliveira. por uma reformf
global do ensino, imprensa oficial - Forta·
leza - Ceará - 1968.
O Sr. Mauro Bene,.·ides- Senador Afonseo
Sancho, permite V. Ex< um aparte?
O SR. AFONSO SANCHO - COm muito
prazer, nobre Senador Mauro Benevides.
O Sr.l\Iauro BeneYides_- Senador Afonso
Sancho. o discurso de V. Ex·' é pronunciado,
na tarde de hoje, com rara oportunidade.
ainda mais porque na sessão de ontem do
Senado Federal esta Casa votou, com ba.!.e
naquele dispositivo regimental pertinente. o
acoplamento de três proposições da maior
importância sobre a Lei de Diretrizes e Bases,
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de autoria dos nossos eminentes colegas Senadores Antônio Luiz Maya, Wilson Martins
e ,Mário Maia. Esses três projetas, no âmbito
da ComissãO de Educação, deverão s:er exa-minados concomitantemente, dentro do qw!
preceitua a Lei Interna do Senado Federal.
V. Ex" hoje, vindo à tribuna do Senado par.1
deb~ter a questão educacionil brasileira. oferecerá, sem dúvida, subsidio a todos nós, que,
no âmbito da Comissão de Educação, no:>
aprestamos para discutir e votar esses três
projetas, que, certamente condensados numl

única redaç-Jo. vão possibilitar ao Senado Federal e, po'sterion:Uente, à Câmara dos Depu-

tados, a elaboração de um documento da
maior importiincia para a educação brasile1·
ra. Portanto, minhas congratulações a V. E:x"
por ter trazido a debate um tema que interessa·n milhües de brasileiros.
O SR. AFONSO SAr.óCHO - Agradeç>
ao meu ilustre colega do Ceará, S_enador
Mauro Benevidcs. o aparte. Ontem, reatmente, me alegrei muito em ver que já nos
estamos entendendo para juntar projeto~.
evitando. assim, a sua diversificação, que a
nada serve. Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. João Calmon- Permite-me V. Ex'
um aparte?
O SR. AFONSO SANCHO- Com mui1o
prazer, Senador João Calmon, V. Ex• é um
dos pilare~ do assunto educacional aqui, nesta
Casa.
O SR. JOÃO CALMON- Sou apenas un
lutador perserverante em favor da causa da
educação, nada mais do que isto. Aproveito
a oportunidade do seu pronunciamento, t.i.o
objetivo, para lembrar que antes mesmo da
aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases
de Educação Nacional deveremos pfomowr
no Brasil uma ampla e profunda avaliaç~nJ
do universo da educação brasileira, desde- ~.
jardim de infância e o primeiro grau até à
universidade. Não estaremos inovando nada.
Os dois países líderes deste Planeta, os Estados Unidos, no. mundo capitalista, e a Unilio
Soviética, no mundo socialista. já realizaram
com êxito extraordinário e::;sas avaliações.
No caso dos Estados Unidos, essa avalia·
ção resultou num documento contundente,
dramático, intitulado: ''Uma Nação em Perigo". Ü!:> Estados Unidos se consideram em
perigo grave. em virtude das grandes deficiências do seu sistema e-ducacional. Na
União Soviética, já na era da Perestroika,
Gorbachcv, afirma no seu livro, best sell(r,
também aqui, no Brasil, já na sua vigésima
quinta edição, que agora, no seu país, estJo
sendo fechadas, sumariamente, fábricas e
universidades reconhecidamente ineficientes. Estou citando textualmente as palavras
de Gorbachev. No Brasil de hoje- temos um
quadro tão dramático na área da educação
que não nos precisaríamos alongar muito,
porque basta exibir ou recordar a pirâmide
da vergonha nacional que consta de todos
os documentos oficiab. De cada grupo :le
tOO crianças que entram na primeira sér.e,

só 18% termlilam a oitava Sé-rie, as restantes
são funcionalmente analfabetas, porque não
têm oito anos de escolaridade. Além disso,
há oito milhões de crianças que. nunca tém
acesso à escola, estão fora do sistema escolar,
alem dos vinte milhões de analfabetos. Pt)rtanto, neste momento, procuro sensibilizar
os niells ·colegas do Parlamento, para imitarmos o bom exemplo não apenas desses dois
países, mas de outros países também importantes, pafses_ desen'y'olvidos que estão realizando ou já realizaram avaliações semelhantes. Há poucas semanas estive nos Estados
Unidos, c lá tomei conhecimento de que_os
Estados Unidos e o Japão, dois países que
travaram uma guerra, envolvendo até bombas atômicas. recentemente celebraram um
acordo para que uma eqtdpe de educadores
americanos de alto nível fosse ao Japão, a
fim de realizar uma avaljação da educação
dos japoneses. Por sua vez, uma equipe de
alto nível de educadores japoneses foi uos
Estados Unidos para realizar uma avaliaç·ão
do sistema educacional norte-americano. De
maneira me parece realmente de importân:ia
fundamental, agora, no início desta últi:na
década do século, que o Brasil realize e5sa
ampla e profunda avaliação, que deve prece~
der até à_ elaboração de uma nova Lei de
Diretrize:s e Bãses da Educação. A educação,
muitas vezes, está gravemente enferma. Ê
necessário que se_ faça um diagnóstico, para
que seja prescrita uma terapêutica adequada.
Perdoe~me a extensão deste aparte, mas desejava colaborar coro_ o s_eu pronunciamento,
tão importante nesta tàrde. MUito obrigado.
O SR. AFONSO SANCHO - Agradeço
ao nosso ilustre Senador João Calmon o aparte. que vem engrandecer profundamente o
meu discurso, onde me refiro, também, ao
Japão. De forma que estou muito satisfeito
em ouvir o depoimento do Senador João Cal·
mon.
O Sr. Antônio Lufz Maya- Permite V.
Ex• um aparte?
O SR. AFONSO SANCHO - Com muito
prazer, Senador Antônio Luiz Maya.
O Sr. Antônio Luiz Maya- Nobre Senador Afonso Sancho, o problema que vem à
baila, através_do pronunciamento de V. Ex",
no plnenário do Senador Federal, merecereflexão. É evidente que esta Casa tem a educa·
ção como um problema fundamental, e a considera prioridade nacional. Nós, pertencentes
ao Poder Legislativo, assim consideramos esta questão, e basta analisar os apartes recebidos poi V. Ex·' para ver como esta questão
nos preocupa-profundamente:- o aparte do
nobre Senador João Calmon, um perito em
educação, é a manifestação dessa preocupaÇão pelo Senado da República. Um fato é
real, nobre Senador. A educação está sendo
tratada, hoje. em função da crise económica,
pelos Poderes da República, Para a Nação
brasileira, para aqueles que comandam o processo admjnistrativo da Nação brasileira, o
maior problema é o económico: O P-aís atravessa uma crise, que todos reConheceinos como muito grave e séria, muito séria, e está
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merecendo atenção toda particular do Governo Federal, que, neste caso, coloca em
segundo plano outros problemas, entre os
quais o da educação.
_ A educação não está sendo, de maneira
nenhuma, analisada e, como disse o nobre
Senador João Calmon, deveria haver uma
avaliação, para que a Lei de Diretrizes e Bases fosse realmente de acordo com as necessidades reais do povo brasileiro. Que fosse promulgada uma nova lei, a partir da análise
da situação escolar, por exemplo. As nossas
escolas estão mal equipadas, os nossos meninos não encontram qualidade de ensino em
nenhuma sala de aula, os nossos professores
reclamam dos seus vencimentos. Não há carreira de magistério plausível que possa tradu·
zir-se em, vamos dizer, dignidade para os professores, que, de algum modo, fazem da edu·
cação "um bico'' no seu salário. Não é uma
profissão bem remunerada. Tudo isso nos
preocupa quando a educação devia ser tratada sob outro aspecto. É prioridade tudo o
que seja possível fazer para que a educação
realize a sua grande função de formar a pessoa humana, preparando os educandos para
o exerctcio da cidadania plena e total, consciente, livre. Se se levasse isso em conta, a
educação teria outro tr::t_tamento no País. Portanto, V. Ex~ traz à baila, à reflexão, esse
problema. Lastimamos o fato de ver sempre,
sempre, a educação tratada em segundo plano, em função da situação económica, que
é grave e muito séria, por que está atraves~
sando atualmete o País. Vamos cuidar da
educação, pois tenho a certeza de que ela
é a chave para a solução de muitos problemas
quê hoji afetam a sociedade nacional. Parabêns, nobre Senador, pelo tema que V. Ex~
está desenvolvendo, e muito obrigado pela
concessão do aparte.
O SR. AFONSO SANCHO - Obrigado,
digo eu, Senador António Luiz Maya. V. Ex•,
como professOr cmérito, conhece de perto
o assunto, e pode dar um depoimento, como
o fez, muito significativo.
Precisamos dar ênfase à escola de primdro
grau, criá-Ia em todos os Municípios, Diítrltos e aldeias, dotando-a de pessoal docente
capaz, formado por escolas de ensino No mal
_-hoje tão pouco~- e pelas faculdades·de
Educação. Incentivar a nobre profissão do
mestre-escola, do professor. evitando-se a
imensa distorção que hoje se verifica com
a inegável deterioração do magistério.
Profes:.ores despreparados, divulgadores
de ideologias autocráticas, representam uma
Rerda de tempo e um perigo para o ensmo.
É o que vemos hoje, em todas as latitudes
deste Brasil, sempre prontos para greves,
mais de ordem política do que mesmo rei">'indicatórias, legítimas na forma da lei.
Devemos dar aos professores a remune·
ração justa pe-lo seu elevado labor, mas, antes
de tudo e por isso. dev_emos ter o cuid;~do
na formação e seleção desses professores, cujo ingresso na nobre carreira do __magistério
deverá ser sempre por concurso, quer na escola pública, quer na escola privada.

146

Quin1a-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O Sr. Francisco Rollemberg- Permite-me
V. Ex• um aparte?
O SR. AFONSO SANCHO- Ouço V. Ex•
com prazer.
O Sr. Francisco Rollemberg -Eminente
Senador Afonso Sancho, mesmo não sendo
um expert em educação, nem por isso deixo
de me preocupar com o problema educacional brasileiro. Por não ser um expert, permita-me V. Ex· que eu não fique em considerações de ordem legais, administrativas, teóricas, doutrinárias, mas que eu desça, de maneira até pragmática, ao modus faciendi da
nossa educação no Brasil. Na Constituição,
que ajudamos a elaborar e que foi conclusa
em 88, um dos seus artigos dizia: "Saúde:,
direito de todos, dever do Estado". Quando
se disse isso, Sr. Senador, já havia a universalização do atendimento médico, já havia sido
criado o Cerne, e a Nação, de certa forma,
poderia atender a esse preceito constitucional, e ser a saúde um direito de todos e um
dever do Estado. No que diz respeito à educação, a nossa Constituição diz a mesma coisa:
"Educação, direito de todos e dever do Estado". Estamos todos de acordo com isso. Pergunto a V. Ex·, nobre, Senador: quando propugnamos sejam criados mais escolas, maior
número de vagas nas escolas públicas, estamos querendo que aqueles alunos que para
lá se dirigem tanham assistência cOndizl!nte
com as suas necessidades. No entanto o que
encontramos no momento? Quando dizemos
que educação é direito de todos e dever do
Estado, não temos por trás disso como na
saúde, a Previdência Social nem a Central
de Medicamentos para distribuir remédios,
temos a F AE. que não produz em quantidade, em qualidade e em tempo útil os livros
necessários para que sejam distribuídos gratuitamente nessas escolas. Além domai~, já
deveríamos ter tentado a padronização do
livro didático. Se padronizássemos _o_livm didático, a F AE não estaria a reboque das escolas, que, a todo ano, a todo instante e a 1.0da
hora, mudam o livro- o chamado livro consumível - , o que impede o estudante p1)bre
de freqüentar a escola pública. Daí o absenteísmo muito grande nas escolas públicas. Eu
mesmo tenho visto pessoas, até da classe média, obrigadas a retirar os seus filhos das eScolas, quando recebem a relação de livros para
comprar, pois esta ultrapassa, às vezes, de
muito a sua renda, é muito mais do qUe u-m
salário ou um salário mínimo e meio. Ora,
Sr. Senador, se queremos realmente qJJe a
educação seja um direito de todos e um dever
do Estado, temos que começar pela e~-cola
primária, temos que começar pelo desenvolvimento da criâtividade e o amor ao estudo.
Para isso precisamos de bons mestres, de
bons livros. Não importa que ofereçamos salas e bons mestres; temos que dar os livros.
Então, o Governo, o Poder Central deve,
o quanto ante-s, instrumentalizar a FAE, para
que seja, de certa forma, uma Cerne, padronize os seus livros e distribua anua!m{:nte,
nas escolas públicas do Brasil, os livros necessários, para que esses estudantes possam ser

alfabetizados. Desculpe-me V. Ex' se não fiz
um aparte de expert, como o Senador .f oão
Calmon, um dos homens que mais entt!nde
e conhece educação; ·desculpe-me se nã;:, fiz
um aparte como poderia tê-lo feito o Senador
Jarbas Passarinho, que· foi Ministro da Educação e cuja cultura admiro, como também
o faria o Senador Marcos Maciel, que também foi Ministro da Educação, Esta é a contribuição de um Senador de Sergipe, qui! vê,
a todo instante e a toda hora, meninos sequer
entrando na_ e___scola pública, pelas ~xigéncias
que lhe são feitas para iniciar o ano leti'lo.
O SR. AFONSO SANCHO - Obrigado,
digno Senador Francisco Rollemberg. Aspalavras de V. Ex" vêm coincidindo com o meu
pensamento. É issp mesmo! A pessoa que
não tem renda, quando vai matricular o filho
- com muita dificuldade - , desiste em seguida, porque não tem meios para o fardamento nem para os livros. E isso é triste!
Em minha terra, Fortaleza, recebo solicitações constantes - não como político, mas
como líder empresarial- daquelas mães aflitas, desejando <J.ue se arranje uma vaga para
o filho e solicitando também os meios para
a aquisição dos livros e fardamento. De forma
que a situação é triste, e acredito que nesta
última década, como disse o Senador João
Calmon, tenhamos chegado ao momento de
resolver esse gravíssimo problema brasileiro.
Antes, os melhores alunos eram incentivados ao quadro do magistério. Hoje, com
raras exceções, ingressam nessa carreira os
que rião-conSeguiiam.-exrco"Ii.as outras, mais
rentáveis.
Magistério maf pago não incentiva os bons
à sua procura. É um perigo que estamos vendo todos os dias, gerando crises e aumentando o caos. Temos exemplos tristes em nossa terra. Com bons professores, bem remunerados, teremos elevado o ensino de primeiro,
segundo e terceiro grau. b só através da educação que prorrfOVe'í'eniosOdeSenvolvímento
nacional, preparando o homem brasileiro para a era que se avizinha.
O Sr. Marco Maciel --Senador Afonso
Sancho, V. Ex• me permite um aparte?
O SR. AFONSO SANCHO- é uma satisfação muito graride, Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel - Senador Afonso
Sancho, estamos ouvindo o discurso de V.
EX"' sobre uma das grandes questões de nossa
Pátria: a educação. Aliás, estou ao lado_ de
grande "apóstolo"' da educação brasileira,
Senador João Calmon, e sei que esta causa
empolga não apenas o Senador João.Calmon
como a numerosos membros desta Casa. As
palavras que V. Ex• profere neste ínstante
-servem de valioso subsídio ao trabalho g_ue
a Comissão de "Educação do Senado está fieSte momento desenvolvendo, no sentido de
· regulamenútr uiú --dos-dispositivos- constitucionais mais importantes da nova Carta, que
determina que se estabeleçam as novas diretrizes e bases para a educação brasileira. Es_tamos, agora, iniciando um grande debate,
tanto na Câmara quanto no Senado, com re-
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lação a este assunto, e aqui, no Senado de
modo especial, posso dizer a V. Ex• que a
Comissão de Educação, presidida pelo Senador João Calmon, está realizando uma série
de audiências públicas, buscando colher sugestões, subsídios, propostas que levem o Senado a oferecer a melhor lei possível. Além
de projetas apresentados na Casa, muitos
Srs. Senadores tém oferecido, através de discursos, de propostas, sugestões extremamente pertinentes. A manifestação que V. Ex•
faz nesta Casa vai justamente ajudar a Comissão de Educação dq Senado a elabor~r a nova
Lei de Diretrizes e BaSes, e ajudar, também,
a criação, em nosso País - e isso é muito
importante- uma consciência naCional acerca da importância da educação. E ao tempo
em que se busca elaborar uma nova Lei da
Educação Brasileira, e esta Casa, inclusive_,
dispõe de Parlamentares que já foram Ministros da Educação, o Senador Jarbas Passarinho, o Senador Jorge Borhausen, o Senador
Hugo Napoleão-, temos também a obrigação de, quem sabe pelo.debate, tornar a educação a grande prioridade naç:ional. Somento
por este caminho é que certamente iremos
fazer coro q u_e e_ssas graves questões de ensino
no nosso País s_ejam encaminhadas e resolvidas. Cumprimento -v, Ex• pelas palavras que
produz nesta tarde e pela coruribuição que
traz, conseqüentemente, ao debate da questão educacional brasileira, no momento em
que nos preparamos para elaborar uma nova
Lei de Diretrizes e Bases.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Mesa cumpre o dever de alertar o nobre
Senador que ocupa brilhantemente a tribuna
que o seu tempo já se esgotou há 7 minutos
precisamente, e há vários oradores inscritos.
De modo que eu soticitaria que S. Ex• não
concedesse mais apartes e abreviasse as sua<>
considerações.
O SR. AFONSO SANCHO- Como ex-Ministro da Educação, V. Ex• tem toda a at..toridade para falar como falou. Reatmellle, o
Senado é privilegiado, pOrque tivemos aqui
quatro Ministros da Educação. O nosso Colega João Calmon é o super-Ministro da Educação, porque acompanha o assunto pari'p.lssu,
dia a dia, hora. a hora. Senador Marco Maciet,
agradeço mUito a V, Ex• o <;~parte, e vou tentar
terminar o meu discurso, Sr. Presidente. Peço
tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza)
-V Ex• merece.
c

O SR. AFONSO SANCHO - Consdentizando os jovens, despertando-lhes yoca~
ções, mostrando-lhe;s o imenso potencial nacional que precisa se transformar em pcder.
Vejam o exemplo do Ja-pão. Montado em
ilhas vulcânicas, sem matérias primas, dtrrotado na segunda guerra mu.n'ç:lial. É hoje a
terceira po"tência do mundo, desmentindo todas as teorias de geopolítica. E qual a 'ausa
desse sucesso? A educaçãO e a boa formação
de professores e de instrutores. Lá no pafs
do sol nascente, não existem analfabews e
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aqui os há, em grande quantidade, mais de
um terço de nossa população.
A educação constitui o fator mais decisivo

para a expansão económica e social do País;
ela é um investimento da mais alta re!ltabilidade a médio e longo prazos. A reforma
visou ao futuro, abrindo as perspectivas da
escola para uma etapa de educação.dos estudos às necessidades mais imediatas de trabalho; ela trouxe um caráter profissionalizante.
O ensino do 2° grau (antigo" Colegial)- científico e clássico- deverá voltar-se, basicamente, para a qualificação dos alunos com Yistas

ao mercado de trabalho, dando _um sentido
de terminalidade à educação desse nível. Se-

rão formados técnicos em nível médio em
laboratórios, processamento de dados, telecomunicações, raio-x, turismo, desenhistas,
eletricistas, bombeiros hidráulicos, em construção civil e de estradas, químicos, físicos,
etc.
O processo de desenvolvimento _que (:xperimentamos requer a forma-ção de quadros
adaptados à conjuntura atual. Não poderemos aguardar mais um "milagre" que- nos
tire da situação em que nos encontramos.
O desenvolvimentO científico e tecnol.Sgico
impõe-nos uma conduta diferente, compatível com os novos tempos.
Que seja -exeCuiada, na sua plenitude, a
Lei nu 5.692, de que falamos. Precisamo~ adequaras estabelecimentos de ensino à filosofia
que inspirou esse oportuno mandamemo legal, dotando-se de recursos, de laboratórios,
oficinas e escritórios e- contratando técnicos
para ministrarem aulas nas diversas profissões.
Temos já, no setor, exemplos magnlficos
que são escolas técnicas da rede federal de
ensino, elas merecem destaque e a m~lhor
referência pelo que vêm realizando. A escola
técnica federal do Ceará, é considerad~t, pelos entendido~. como modelo dentre as demais congéneres do País; elas precisam ser
multiplicadas para ensejar a formação de
mão-de-obra qualificada, inclusive a nf..,el de
l'' grau, os seus concluintes são diSputados
pela indústria para auxiliar engenheiros, para
os laboratórios de química, para Os eSCdtóríos
de computação etc.
Os seus serviços de integração empresaescola, nascidos todos dos antigos centros de
integração empresa-escola, colocam os estudantes nas empresas, através de proveitosos
estágios.
Os Cie-es foram inspirados pelo saltdoso
industrial Albert Hcnning Boilesen, da Ultragás de São Paulo, trucidado covardemente
pelo terrorismo de esquerda, numa da!.- ruas
da capital paulista, quando se dirigia para
o aeroporto de congonhas a fim de úajar
a Fortaleza, onde assistiria ao ato inaugural
da Fundação Educacional "Edson Queiroz",
mantendora da Universida_d~ de Fortaleza.
O Cle-E/Ce "foí O embrião da Unifor, e participamm> de sua diretoria, na qualidade de
tesoureiro. Hoje a universidade de Fortaleza,
inaugurada pelo enrão Ministro Jarbas Passarinho, é uma realidade. com 13 mil acadêmicos nos seus diversos cursos.

Raras são as greves na escola particular,
Precisamos dar apoio -à escola primária,
em primeirO lugar, e sahemos ser esta uma
geralmente de natureza reivindiCatória, e os
meta do Presidente Fernando Collor de Meanos letiVos começam e terniín-alli nO devido
tempo. Na escola pública sobretudo C.epois
llo. Fortalecer o ensino de segundo grau. para
da CUT - -grande é o número de greves, __
que se torne detiV<imente profissionalizante
e valorizar o ensino universitário para a boa
notadamente de ordem ideológica;: Com fins
políticos, prejudicando os alunos que pe·rdem
formação dos seus graduados.
suas fériaS para a complementação da carga
A escola é_uma força a serviçO do progresso, seja ela pública ou particular. Na longa
horária.
discussão da Lei n" 4.924, de 20 de dezembro
"A escola brasileira, até hoje, apesu dos
esforços de uma minoria-, vem se limitando
de 1961. que fixou as "Diretrizes e Bases"
a i.õ.formar a seus alunOS''. Cabe aela formar,
da Educação Naciona_l, verificou-se uma
grande disputa de ordem ideológica. De um
preparar os jovens para a vida, para a promoção do desenvolvimento nacioilal.
lado, esquerdistas e diretistas unidos:.._ defendiam _o Estatismo e· do- outrO; os demoA finalidade da escola não é só inStruir,
mas educar. A educação deve estar fortecratas, de centro, empunhavam a bandeira
do liberalismo, em favor da dicotomia ptíblica
mente ligada à vida; a educação deve ser integral: formar a personã.lidaâe do aluno, em
e particular.
seus mais v~.riados aspeCtos·,- do físico c~ inteNaquilo em que a escola particular puder
contiibúlr Pã.ra o progresso da instruç-ão, delectual ao moral. A educação deve tambim
vemos incentivá-la. Não concordamos com -socializar o aluno, ensinando-o a melhor vios extremistas, ortodoxos, de que "só o _Estav-er ·em comunidade e a trabalhar pelo bem
do deve assumir a responsabilidade de educar
comum. O fim da educação é o progresso
os jovens". O indivíduo, para estes, é uma
espiritual do homem.
Deve existir uma participação-ativa e conspeça no- mecanismo estatal. Alegam, os mais
sectários, que "a escola particular é sempre
tante do aluno na sua educação e nê. vida
um estabele_címento de fins económicos que_ ésco[ar. Deve existir um entrelaçamento Convisa aufefír lucros para os seus proprietátínuo da "técnica" -com o sentido afetivo e
rios''. É certo que, hoje, vemos muitas distor- eSpiritual da escola, substituição da força pela
ções, sobretudo devido à inflação e à falta
compreensão e pelo amor.
de maior fiscalização dos con-selhos estaduais
A escola brasileira precisa ser renovada e
de eduCa-ção. Alguns deles estão majorando
deve ser dada maior oportunidade ao seu
acesso. A instrução-precisa deixar de s~r um
as mensalidades acima dos índices inflacioprivilégio; p·ara sercCmquista de todOs. (MuináriõS, mas, para isso, há meios de obstar.
Afirmam os ''estatiStas" que "o colégio
tO _b_~_f!l~ Palmas.)
particUlar separa ãs classes so_ciaís-, ae..,-;-.ãndo
uma barreira ao povo". Dizem que o sbtema
O Sr. Leite ChaVes --Sr._Presidente. peço
de colégios particulares é antidemocrático.
~palavra para uma breve comunicação.
Por quê?
O SR. PRESÚ>ENTE (Pompeu de Sousa)
Que se ampliem as bolsas de estudos dadas
pelos três níveis de Governos e pelas empre- -Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
sas. Que se amplie o "Crédito Educativo" Chaves.
propiciado pela Caixa Económica, este.1den·
do-o aos bons alunos, carentes de recursos,
O SR. LEITE CHAVES (PMDB -- PR.
Para breve comunicação. Sem revisão do Dranas escolas de primeiro e de segundo graus.
dor.)- Sr. PreSidente, Srs. Senadore:;, uso
Esse sistema tem-se revelado bom, nas unida palavra por poucos minutos, apenas para
versidades privadas.
fazer um registro: o da presença, na Casa,
É oportuno e justo ressaltar que as despe·
sas com a educação - "iriãfriculas, mensalido Prof. Celso Brant. O Prof. Celso foi '::andidades, aquisição de material escolar e rarda- _dato à Presidência da República, e ele St! houVe mãravilhosa-iiúii"ite bein no que tange à
mento..:.... voltem- a sei çonteffipladas Com a
sua pregação.
redução no imposto sobre a renda, rec:ente·
Cre"io que poucos deixaram, na le!Jlt rança
mente retiradas. Grande~ são as despesas
com os encargos da edUcação e conside1 amos
dos brasileirOs, a: íffiagem de alg_uém q U>! pensa, neste Pai.-;. Muitas vezes, participamos de
injusto o procedimento havido ultimamente.
Proxhri.ãmente, apresenfaremos à cas.i-pro· -um pleito eleitoral não apenas para vcmcer,
jeto visando eltmúl.itr essa injustiÇã, c0:1tein- -mas-nos- fazemos presentes para uma participlani:fo os milhões -de Pã.iS de famíl1a com
pação-.
Há candidatos que perdem uma ele:ção e
o desconto das despesas escolares, quando
de suas declarações do imposto Sobre a renda.
que- também se perdem na eleição; há outros
que podem perder a eleição, mas nela não
Por sinal, é pertinente ressaltar que salárío
não é reridaT
-se perdem, porque deixam alguma co.sã: -Ê
o-e-nSíno estatal é mais caro e quem paga
o caso de Celso Brant, que é professor universitário, em Minas Gerais- na Univen.idade
as despesas são os contribuintes na e·scola
particular, o número de servidores adminisde Minas e na Faculdade de Direito do sul
trativos é compatível com as suas reais necesde. MinaS; é o Presidente do P8.rtido dã \1obisidades, na escola pública, estes são em núlizaçáo Nacional, que pode ser um grande
máos excedentes, leVaâOs- a um-empreg.O por
partidO no fUturo, se reafinerite alguns atenta»
mero_ clientelismo. Muitos não têm onde senrem para os seus grandes propósitos políticos;
tar-se.
é autor da Lei de Remessa de Lucros - n"
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4.131/62, que lhe veio motivar a cassação
quando Deputado; com o Movimento de 64,
inexplicavelmente, foi o Professor cassado,
exatamente em razão da sua defesa dos inte~
resses nacionais consubstanciadoS nessa lei.
Foi Ministro interino da Educação, chde de
gabinete do próprio Ministério, o'eputado
Federal de 1957 a 1964 e autor de diversos
livros - por sinal, livros maravilhosamente
bem escritos; surpreendeu-me a clareza com
que o Professor escreve, com que_ são postas
as suas idéias. No Brasil, o que nos impressiona, hoje, é a dubiedade; ninguém escreve
com clareza, a escrita é usada para esconder
o pensamento~Então, ele é autor de diversos livros, entre
os quais "A mobilização Nacional", que se
motiva na mesttla filosofia que determinou
a criação do PMN; "Quem tem medo de moratória?", "O Grande Despertar", "Teologia
da Liberação versus Teologia da Submissão",
"A Revolução Brasileira'', "Poder Constituinte e Soberania", "Terceiro Mundo, Terceiro Caminho, Terceiro Milênio·•: Em cOmpanhia do Professor, estão outros ilustres
Membros do PMN: a D~ Teima Ribeiro, Presidente do Partido em São Paulo; o Dr. Celso
Batista de Olíveira, Presidente do PartidO
aqui em Brasília, também jornalista, e um
dos ilustres participantes que é Abílio Teixeira, mílitar refonnado das nossas Forças Armadas.
Era esse o registro, Sr. Presidente que eu
queria fazer, porque é imp-ortante que hOmens desse valor, dessa qualificação, possam
ter seus nomes lembrados em passagens acidentais, como esta, pelo Senado.
Muito obrigado a V. Ex~ e ao Senador R o-.
bert6' Campos, que ·me deu a possibilidade
de o anteceder na tribuna.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza)
- Esgotado o _expediente, passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há quorum qualíficado para votação.
Em conseqüêricia, as m·a:térias·Consüintes da
Ordem do Diã, e dependentes de votação,
ficam adiadas.
São os seguintes os itens cuja apredaç!io
é adiada:
Votação, em primeiro turno, ·da Proposta
de Emenda à Constituição n~ 3, de 1989, de
autoria do Senador Marco Maciel e outros
Senhores Senadores, que acres~nta parágrafo ao -an. 159 e· altera a redação do inciso
n do art. 161 da Constituição-Federal
2

Votação, em primeiro turno~-da Proposta
de Emenda à Constituição n~ 4, de 1989, de
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros
Senhores Senadores, que acrescentam'um §
6~ ao art. s~ do Ato das DisposiÇões Constitucionais Transitórias.

Fevereiro de 1990

Se a prisão arbitrária e ViOk:nta de 176 pessoas ocorresse em qualquer Estado de~ Centro-Sul, o País seria acometido de-grande índignação, a imprensa certamente daria ampla
cobertura e o Congresso Nacional, esta Casa
O SR. ROBERTO CAMPOS PRO- .que nos proporciona tanto orgulho por dela
NUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE·
fazermos parte, por certo, já estaria a pressioGUE À REV!SÃO.DO ORADOR, SE-· nar o Governo, para que fosse dada rapidaRÃ PUBLICADO POSTER!ORMEN· mente uma solução para o caso.
TE.
.
Mas esse nefasto e grave_ incidente aconteceu em um pequeno e pobre Estado da perifeDurante o discurso do Sr. Roberto
ria do Brasil. Seria como se o mesmo ocorCampos, o Sr, Fofnpeu de SouSa, 39-Seresse nos Estados Unidos: A a opinião públicretário, deixa a cadeira DA presidência,
ca mundial diligentemente teria acesso a toque é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro,
das as informações. Se acontecesse em um
Presidente.
país periférico, ninguém seria informado. -E
Durarite o discurso do Sr. Roberto
o caso aconteceu em um estado periférico
CamjJOs, o Sr. Nilson Carneiro, Presideste imenso País. Ninguém se interessa, nindente, deixa a cadeira da presidência, que
guém se preocupa, ô Congresso se omite e
é ocupada jielo Sr. Pompeu de Sousa,
a imprensa ignora. Quando o móvel da ques3~ Secretário.
tão é algo de interesse imediato da opinião
Durante o discurso do Sr. Roberto
pública- corno recentemente a ecologia, por
Campos, o -sr; Pompeu de Sousa, 3~ Seexemplo - todos participam do acontecido
cretário,- deixa a cadeira da presidência,
e sofregamente acompanham suas conseque é OCup_a(Ja ];elo Sr. Nelson Carneiro,
qüências. O móvel da questão não é ecologia.
Presidente.
Como o fora no passado. Minha gente! É
DuTante o discu-rso--do Sr. Roberro
gente! São pessoas, são seres humanos! São
CamPos;- ii Sr:'-Nelson Carneiro, Presimais de 400 trabalhadores rurais e suas famídente, deixa a cad~ira da presidência, que
lias ã mercê da mesquinharia de gm·ernos
é ocupada pelo Sr, Nabor Júnior, Su-·
medíocres, omissos e irresponsáveis.
plente de Secretário.
São 176 cidadãos, acima de qualquer suspeita, que foram presos e obrigados, sob
ameaça de metralhadoras, a curvarem suas
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA- cabeças, dobrarem seus joelhos, deitarem no
DORES:
.
chão e, algemados, alguns submetidos ao_ huNabor Júnior- Leopoldo Peres- Carlos milhante tratamento que se dá impunimente
De 'Carli- Carlos Pafrocfnio- João Castelo a bandidos. Destes 176 foram indiciados 12
- Çid Sabóia de~Carvalho-:- José Agripino e 6 permanecem encarcerados há exatamente
33 dias, junto com marginais de toda espécie.
- Humberto Lucena - Albano Franco Nelson Carneiro- Itamar Franco- Fernan- O que as autoridades querem, na verdade,
do Henrique Cardoso - M~u,aro Borges é transformá-lo~ em reais bandidos, degeneIrapuan Costa Júnior- Roberto Campos- rados, revoltados. Conseguiram mostrar serMendes Canale - Rachid Saldanha Oerzi viço, prendendo 6 pobres coitados, 6 pobres
bodes expiatórios, -6 vítimas d~ssa rnalcinada
- Carlos Chiarem - José Paulo Bis61
organização _social brasileira, que tem como
José Fogaça.
princípio básico a exploração dos fracos e
op_rimidos.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) O Sr. Sarne}' tem afirmado com indisfarConcedo a palavra ao nobre Senador .\1.ário
çável orgulho que o maior feito de soa gestão
Maia.
é a reconstrução da democracia em nosso
O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pro- País.
nuncia o- seguinte discurso. Sem revisclo "do __ Pergunto aOs meus pares desta Casa, pes_orador.)·- Sr. President~ e_Sr_s. Senadores,
soas lúcidas, esclarecidas, se democracia não
ontem, após fazer um relato dos fatos que
pressupõe a aplicação da justiça?
culminaram em Sena Madureira com o encarSe justiça náo pressup6e além do cumpriceramento de vários colonos qu·e permane- mento da lei do combate à impunidade, à
cem em prisão, comuniquei-me com a capital
proteção Oo mais fraco?- Não cal::ie aó Estado
do meu Estado e tive a informação de que
a def~sa daqueles que não têm defesa alguaqueles parceleiros, do Projeto Boa Espe- ma'? Onde está a democracia reconstruída
ranÇa·, em Seria-Madureira, permaneciam en- que o atual Governo tanto alardeia? Esta de·
carcerados e estavam, agora,_ após um mês
mocracia, no meu Estado, no Município de
de prisão, respondendo a sumáriO de culpa.
Sena Madureira, inexiste,
Por isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
A História brasileira, entretanto, registrapeço a atenção e· a paci~nciá dos meus nobres rá a morte de três operários em Volta RedonPares porque hoje, pelo terceiro dia consecu- da; a morte de Chico Menpes, e haverá de
tivo, venho a esta Tribuna para tratar domes_- registrar os maus-tratos cometidos contra esmo assunt_o. Ac;redito que serei obrigado a ses 176 trabalhadores presos em Sena Madurepetir este gesto tantas vezes quantas forem reira e contra esses seis colonos que, injustahecessárfas; ate q-ue o problema seja resolmente, como bodes expiatórios, ainda estão
vido pelas autoridades competentes.
presos e órfãos de Justiça e de democracia.
O Slt. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo _a palavra ao nobre Senador Roberto Campos.
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Permite-me V.

O SR. MÁRIO MAIA -Ouço V. Ex' com
prazer.
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador
Mário Maia, V. Ex• vem, há cerca de três
sessões - esta é a terceira - , focalizando
esse problema com pleno conhecimento-de
causa, talvez, com o objetivo de sensibilizai
não apenas o Senado Federal como as demais
autoridades e a própria opinião pUblica, para
que haja uma conscientização da necessidade

imperiosa de se pôr termo a toda essa situação
constrangedora que representa a caracterização de uma iniringência vexatória a direitos
humanos elementares. E V. Ex~ com a sua
responsabilidade de Representante do Estado do Acre, onde se concentram todos esses
absurdos agora relatados, V. Ex' assume uma

postura de defesa de milhares de brasileiros
que se sentem espoliados, sem que nós, res~
pousáveis pela coisa pública brasileira, nos
posicionemos com coragem e com decisão
para estancar esse processo que se agudiza
a cada momento, sem que se tenha enconK
trado até hoje uma forma de emb3rgar-lhe
a continuidade, que é perversa, que é cruel
e que é malsã.
0 SR. MÁRIO MAIA - Agradeço a V.
EX" o aparte. Corno nordestino, V. Ex' sente
também os problemas de nossas populações
do Norte e do Nordeste, que são agredidas
por essas situações, inusitadas, às vezes, e
que, outras tantas, fogem ao conhecimento
das autoridades maiores, do Presidente da
República, do Ministro da Justiça.
Por isso, dando seqüência à minha campanha, aqui, no Senado, durante estes três dias,
desde que voltei à Casa, para aqur dar"' contiK
nuidade à participação nos trabalhos parlamentares;é que ontem, após o meu pronunciamento, expedi telex a Sua Excelência o
Senhor Presidente da República, ao Sr. Ministro da Justiça e ao Sr. Diretor-Gerill da
Polícia Federal, pedindo que averigue com
mais intensidade, cuidado e carinho os fatos
que lá estão ocorrendo. E, em virtude de
estarmos participando, como observadores,
do desenrolar dos acontecimentos, como falei
ontem, e achando que há uma desproporção
muito grande entre as penalidades, a maneira
e o rigor com que se está tratando esses_ seis
colonos, além dos fatos acontecidos praticados por uma multidão não identificada, eSPeramos, com essas providências_ que esses pobres colonos sejam libertados, que os inquéritos sejam arquivados, que os crimes apontados sejam desqualificados e que eles possam
voltar imediatamente para as suas glebas, a
fim de poderem colher as _suas plantações e
tratar das suas criações,
Portanto, fico grato com a solidariedade
dos cearenses_ ao meu pronunciamento. Lá
no Acre est_ão brasileiros de todas as paragens
do Brasil e entre eles temos a presença desses
colonos que estão sendo injustiçados, que estão sendo tratados com rigor inusitado pela
Polícia Federal e pelas autoridades consti-

tuídas do Governo Estadual e pelo próprio
Governo Federal.
Esta era a comunicação que desejava fazer,
Sr. Presidente, ao Plc::nário desta Casa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Jdnior)
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL SE. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O Ministro de -Estado das Comunicações
Antônio Carl_os Magalhães, acaba de divulgar
sucinto relatório das suas atividades e realizaK
ções, abrangendo o período 1985-1989, acentuando, neste último ano do Governo do Presidente José Sarney - a quem, serviu com
excepcional competência - o orgulho e a
satisfação de haver cumprido todas as metas
e projefosariU.nciados desde quando assumiu
o ministério.
Efetivamente,- pode-se afirmar, sem receio
de qualquer contestação,_que o·Ministro Antônio Carlos· Magalhães foi um administrador
eficiente, caracterizado, sobretudo, pela
inexcedível probidade e incomparável capacidade empreendedora.
No dec_orrer dos cinco anos de sua fecunda
gestão, destaca-se o salto quantitativo e qualitativo, a par do amplo atendimento social
dos benefícios das comunicações, verificado
priilcipalmentê na área dos serviços postais,
de. taL forma que os Correios do Brasil continuam recebendo o reconhecimento da população como a mais acreditada instituição nacional. Em face dos altos índices de eficiência
e confiabilidade de toda a sua história, os
serviços postais brasileiros foram interiorizados, popularizados e modernizados, multiplicando-se ()-~eu alcance e aperfeiçoando-se
seu desemp~nho.
Além da Empresa de Correios e Telégrafo~, cuja eficácia e credibilidade São incontestáveis, as demais áreas do Ministério das Comunicações, tais como o Sistema: Telebrás,
a Rede_ Dentei de Teleprocessamento, para
citar apenas os setores mais conhecidos, atingiram os mais altos níveis de aprimoramento
técnico, favorecidos pela pesquisa, des_envolvimento e fomento tecnológico que constitufiam preocupações fundamentais da administração do Minist~o Antô_nio Carlos Magalhães.

Se ri_~_ d~masiado longo e desnecessário reproduzi! -õ~ dados estatísticoS- e financeiros
contidos no recém-publicado relatório do Ministério das Comunicações.
Nes_ta oportunidade, desejo apenas regis~
tJ:ar a divulgação desse documento, e felicitar
o ilustre MiniStro António Carlos Magalhães
pelo imPressionante volume e importância
das suas realizações que o consagram como
político e administrador da mais alta categoria da nossa Hi_st_ória, credenciando-o aos
aplausos e ao respeito do povo brasileiro.
(Muito bem!)
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ó SR. PRESIOENTE (Nabor Júnior) Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB -SE. Pronuncia o seguinte discurs_o.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o pesar
me acompanha neste momento em que desta
tribuna presto a minha sincera e sentida homenagem ao renomado cirurgião Fernando
Paulino, meu amigo e mestre, falecido segunda-feira, dia 19 último, aos oitenta e três
anos, na cidade do Rio de Janeiro.
A mesma vida que sua mão perita e abençoada salvou milhares e milhares de vezes,
ao longo de sua carreira, agora veio a faltar-lhe.
Em vida, o médico Fernando Paulino demonstrou que o amor ao próximO pode ser
plenamente realizável, que a dedicação ao
trabalho é a mola mestra da realização profissional.
Embora já estivesse numa idade avançada,
pode-se dizer que os pacientes, os colegas
médicos, os seus amigos e os famíliares n~o
mereciam a sua ausência, pois muito tinham
ainda a usufruir do seu saber e da sua maneira
de ser. Com a sua falta, a medicina ficou
mais pobre e diminuída, pois era ele uma
pessoa que a honrava e a dignificava; os seus
colegas perderam um mestre que com eles
compartilhou os seus conhecimentos e a sua
experiência, pelo simples prazer de compartilhar:.
A cor. fiança que inspirava aos própriOs cOlegas era tanta que mais de dois mil deles
se submeteram ao seu bisturi, contribuindo
para que se consolidasse a fama e o título
que lhe foi atribuído de "cirurgião dos médicos".
O desejO de ser serilpre melhor o lçvava
a -cada ano ao "American College of Surgeons" e à ..American Surgical Association",
dos Estados. Unidos, para conhecer os mais
novo's avà.riços da técnica cirúrgica. Onde
quer que pudeSse aprender algo de novo, lá
estava ele.
Os seus conhecimentos não se limitavam,
porém, ao que aprendia nos manuais, sobre
ós quaiS se debruçava regulannente em dias
alternados _da semana, ou nos cursos e seminários de que participava. Ele próprio procurava criar novas técnicas cirúrgicas, dentre
as quais se destaca a da bolsa de jenuno da
gastrectomia total, conhecida internacionalmeiüe como "Paulino's Pouch". Essa técnireconhecida e aplicada pelos maiores ciiu!giões do niundo, foi publicada em det~
lhes, com ilustrações do próprio autor, no
"Àtlas o(Advanced Surgery" (Atlas de Ci~
rurgia Avani;_áda), editado nos Estados Uni_~
dos pelo ''Yehr Medical Book", de 1986. E
também ele conhecido internacionalmente
como o pion-dro em aliment3.ção parenü:ral,
em razão de trabalho científico "apreseri.tando
em um congresso realizado na União Soviética, em 1950.
Não tinha cátedra, mas transmitiu os. seus
conhecimentos como poucos. À sua clínica

ca:
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acorriam cirurgiõe-s de todas as partes doBrasil e até de out'ros países para ouvir su:as con-

ferências, aprender o que ele fazia, ver como
ele fazia, assistindo a suas cirurgias.
Sabedor de que o benefício da saúde não

devia ser privilégio só dos que podem remu-

nerar o médico por seus serviços, criou na
Casa de Saúde São Miguel, por ele fundada,

uma enfermaria para os mais carentes. As
pessoas que lá se internavam recebiam o mesmo tratamento e a mesma atenção dispensados aos mais abonados.
A medicina era a sua vocação e um sacerdócio exercido em sua plenitude. A ela se
dedicou de corpo e alma, com plena consciência da importância daquilo que fazia. São
dele as seguintes palavras, ricas de humildade
e esbanjadoras de sabedoria:
"Julguei adequado alertar os jovens
da geração atual de que o cirurgião que
opera diariamente necessita alimentar
no seu coração o desejo ardente de perfeccionismo, para que se torne digno da
responsabilidade que assume em face
dos pacientes e dos colegas. Ele deve
reconhecer suas limitações, mesino
quando apoiado por um grupo de .espe~
cialistas categorizados. O cirurgião será
humilde se compreender a granc;leza da
cirurgia.
De onde provém a gra~deza a que me
refiro? Provém, sobretudo, do fato de
que o material que manuseamos é a vida
humana.
O cirurgião altera a estfuturà do corpo
humano e a realiza com os tecidos vivose os órgãos, uma obra de criação na qual
a forma e o movimento transformam a
doença e a morte em vida e saúde."
A Fundação Fernando Paulino, sediada no

Rio de Janeiro, cuja criação· tive oportuni·
dade de saudar, em ago·sto de 1988, da tribuna da Assembléia Nacional Constituinte,
além de promover e estimular atividades de
estudos e pesquisas no campõ -da medicina,
promover o desenvolvimento da especialização médica, prestar assistên~ia médica a pacientes necessitados, tem agora a missão de
preservar a memória e o exemplo ·desse brasileito ilustre.
Termino este meu pronunciamento com as
palavras do também médico Pedro Nava, em
seu livro "Círio Perfeito", sobre Fernando
Paulino. No seu dizer, Paulino foi ;.não só
o mais completo cirurgião do Brasil â sua
época, como, ainda, sobreplljou a rodos do
nosso passado. Continua nos limbos ou em
formação operador brasileiro que se lhe possa
igualar". Para o bem da saúde do brasileiro
e para o crescimento da nossa medicina, Deus
permita que o seu exemplo frutifique e a. sua
obra sobreviva.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) Con·
cedo a palavra ao nobre Senador Iavoisier
Maia.

O SR. LAVOISIER MAIA (PDT- RN.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores:

A Nação Brasileira assiste estarrecida à incompetência do Governo para resolver a crise
de abastecimento do álcool. Não apenas os
4,5 milhões de proprietários de veículos a
álcool têm o direito de exigir do Governo
uma solução rápida e eficiente do problema,
mas também os demais segmentos da s-ocie·
dade esperam que este assunto seja tratado
com a devida seriedade. O Estado existe não
para infelicitar o cidadão, mas, ao contrário,
para proporcionar-lhe garantia, bem-e5tar,
felicidade. Foi acreditando nestes valores que
empresários e Govetnõ uniram-se em torno
do programa do álcool como alternativa na·
cional para enfrentar a crise do petróleo mundial, que eclodiu em 1973.
O programa Nacional do àlcool - Proálcool foi iniciado em 1975. Para implementá-lo, o Governo Federal proporcionou aos
usineiros cerca de US$ 9 bilhões, a juros sub·
sidiados, para que eles expandissem as plan·
tações de cana e montassem as destilarias.
O resultado foi espetacular. O Brasil pas·
sou de uma produção de 700 niilh&es' de litros
(em 1975) para ·n bíihões de litrOs (em 1989).
Mesmo assim, esta produção não foi suficiente -para atender à demanda do mercado.
A indústria automobilística, por sua vez,
acreditou na seriedade do Governo, com ele
conjugou esforços, dando prioridade à pro·
dução do carro a álcool. Ficou até difíc.il para
o cidadão comum comprar um carro" novo
movido a gasolina. Para ilustrar é suficiente
lembrar que, em 1986, 95% dos automóveis
fabricados no Brasil eram a álcool. Por que
tão elevada produção? Porque lá fora o preço·
do açúcar no mercado internacional não era
compensador.
A partir de 1988, o Mercadod_o açúcar
começOu a elevar seus preçOs. A produÇão
de àlcool anidro destinado aos automóveis
estabelizou-se... A Indústria Automobilística
continuou- pródUZirido carros a álcool como
se nada estivesse para acontecer. O Governo
foi advertido, mas, como um novo São Tomé,
preferiu ver a eclosão da crise do álcool a
dar crédito às informações que lhe foram re~
passadas pelos órgãos competentes. Em de·
zembro de 89; ·a- crise do álcool estava nas
ruas. A safra de 89/90 apresentâ de déficit
de 1,7 bilhões de litros.
No bojo desta crise há múltiplas facetas.
Todavia, uma é_ básica: a falta de entendimento entre GoV~rno, empresários do setor
açucareiro e automobilístico, Petrobrás e
conselho Nacional do Petróleo.
Para se ter uma idéia, basta lembrar a re·
cente declaração Uo Dr. Roberto Cardoso
Alves, Ministro do desenvolvimento da Jndústria e do_ Comércio, publicada no Jornal
de Brasllia, 10-2·90. Nela. o citado Ministro
responsabiliza o Dr. Mailsop da Nóbrega.
Ministro da Fazenda, pelo não cumprimento
do acordo celebrando, em juízo, em outubro
de 1989, com ôS--iisineiros no sentido de corrigir a defasagem de preços do setor sucroal·
cooleiro.
o resultado eStá bem visível ao obsCrvador
da cena política brasileira. Está faltando ál·
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coo! em quase -todoS -os Estados. Filas e:nor-mes de usuários de carro a álcool à espt..--ra
do precioso liquido são mostradas freqüentemente pela televisão.
Há um tiroteio de acusações. Ninguém se
sente responsável por este desgoverno, como
se, na vida social, algo pudesse acontecer por
geração espontânea.
Nobres Srs. Senadores, qual a saída para
a crise? A curto prazo, a alternativa encon~
trada foi a importação do metano[; que virou
novela de Televisão.
Cientistas e ambieritalistas foram convocados para manifestarem sua opinião favorável ou não ao uso do metanol em no!-iso
País. As opiniões são contraditórias. e, como
se isto não bastasse, nada menos de cinco
MiniStérios estão envolvidos na liberação do
uso deste combustível. Atualmente; o metanol está Liberado, mas isto não vai resolver
a crise do abastecimento.
Cremos, Srs. Senadores, que este não é
o caminho. A importação do Metanol é solução paliativa. Em defesa dos interesses do
povo, razão de ser do Estado, o Governo
teJ;l;L a obrigação de agir en~rgicamente, re~
munerando bem os setores produtivos e integrando-os num objetivo comun.
Não temos auto-suficiência em Petróleo.
Por isso, não podemos menosprezar a importância do proálcool, gerador de tantos empregos e de tanta riqueza. BaSta uma reformulação neste programa para que tudo volte
a funcionar a contento.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos
De'Carli.
O SR. CARLOS DÉ'CARLI(PTB -AM.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, criada a 28 de_ fevereiro de 1967, pelo Decreto-Lei n~ 288, comoalternativas de salvação social e pólo de desenvolvimento económico de toda uma imensa região que havia sido relegada ao esqueci·
meúto. A Superintendência da Zona Franca
de Manaus- Suframa, justifi~ou, em poucos
an-o·s-,-de seus objetivos, transformando-se,
hoje, em inegável plataforma -_de riquezas no
coração da Amazônia, onde cerca de 500 indústrias da mais alta tecnologia estão em pleno funcionamento, dinamizando os setores
industrial, comercial, agropecuário e - por
que não dizer? -turístico.
Concebida para salvar a Amazônia de seu
vazio populacional e económico, a Zona
Franca de Manaus representa, 23 anos depois, os próprios interesses do Brasil dentro
da Amazónia, uma prova bem-sucedida da
viabilidade daquela região e, particularmente, de meu Estado, o Amazonas, que é a
maior unidade federativa do País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, pelo dito,
fica bem clara -a irreversibilidade da Zona
Franca de Manaus, diante de sua imporÍãncia
para o País. É com base nesta realidade nacio·
nal que subo a esta tribuna para reler o telegrama do Governador do Amazonas, em
exercício, Vivaldo Barros Frota, ao Exmo.
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Sr. Ministro da Fazenda Mru1son da Nóbrega:
"Exmo. Sr.
Dr. Maflson da N6brega
DD. Ministro de Estado da Fazenda
Brasüia-DF
Ao cumprimentar Vossa Ex~lência,
quero salientar a preocupação do Governo do Estado do Amazonas com a
informação de que o Ministério da Fazenda fixou a quota global de importação
da Zona Franca de Manaus para 1990
em US$ 960 lnilhões.
Confirmado esse volume de quota, inferior ao de 1989, prejuízos serão causados à economia amazonense, com profundos reflexos sócio-econômicos nesta
região.
Conforme é do conhecimento de Vos-

sa Excelência, a redução ocorrida na
quota da Zona Franca de Manaus c:Iiminuirá a Capacidade das empresas instaladas em manter o nível de produção
alcançado em 1989, além de inibir investimentos e influenciar negativamente o
nível de emprego.
Informo, também, que a quotB; mínima necessária ao atendimento das necessidades básicas do setor industrial aqui
instalado é de US$1,2 bilhão, sem considerar os investimentos que estão sendo
realizados nesta região. Somente no Governo do Estado 71 novos projetas estão
em processo de análise.
Considerando a importância da Zona
Franca de Manaus ao desenvolvimento
da região, tenho a certeza de que Vossa
Excelência atenderá ao pleito da comunidade amazonense, fixando a quota de
importação a um nível que permita a manutenção do processo de crescimento industrial amazonense. Aproveito a oportunidade para lhe renovar as expressões
do meu elevado apreço. Vivaldo Barros
Frota, Governador do Estado, em exercício. Atenciosas saudações. José Alves
Pacífico, Secretário de Estado Chefe da
Casa Civil."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em face dos
argumentos contidos no documento que acabo de apresentar, pouco há o que acrescentar
de minha parte, a não ser engajar-me, de
viva voz, ao dramático apelo do Sr. Governador do Amazonas, em exercício, ao Sr.
Ministro da Fazenda, ao mesmo tempo em
que solicito o apoio irrestrito do Senado Federal para essa justa reivindicação, certo de
que a equivocada projeção orçamentária pode e deve ser modificada antes de qualquer
malefício à economia amazônida e brasíldra,
provocando o desemprego e o retrocesso económico. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) Concedo a palavra ao nobre Senador Afonso
SanCho.
O SR. AFONSO SANCHO (CE. PronunCia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, solicitou-me a Senadora Alaco-

.que Bezerra, que transmitisse a essa Casa
suas palavras de agradecimento pela amável
acolhida aqui recebida, quando exerceu o
mandato de Senadora da República pelo período de 16-10-89 a 14-2-90.
"Não é sem emoção que me dirijo a
esta Casa, onde por alguns meses tentei
expressar meus ideais.
A experiência aqui vivida foi compensadora, já que se constituiu prolongamento efetivo da luta à qual dediquei
toda a minha vida.
De fato, Srs. Senadores, faço parte
daquela geração de mulheres a quem foi
entregue a formação dos brasileiros.
No tempo da minha juventude, se:r
professora primária significava ter nd
mãos a maior das responsabílidades, pois
a escola era o lugar propício para se desenvolverem os valores cristãos de que
se nutria ·a família.
Os paiS~ ao nos confiarem as crianças,o fazia_m na certeza de verem.Õs pendores de inteligências bem explorados, os
aspectos afetivos respeitados, as habilidades direcionadas. Ser profess__ora primária apóriava a satisfação de ver o trabalho respeitado na comunidade, pois
a nossa orientação recebia acolhida em
todos os setores.
.
_
É com extremo pesar que venho assistindo à desvalorização da carreira do magistério, fenômeno cujas causas são bem
conhecidas de todos nós: aviltamento
dos salários dos professores, péssimas
condições das escolas em todo o país,
cursos de formação cada vez mais deficientes.
Só são atraídos para o magistério
aqueles cujo idealismo sobrepõe-se a tamanhos empecilhos; mas nem sempre esta força propulsora é suficiente para a
implantação e a manutenção de um trabalho eficaz.
Esvazia-se a qualidade do ensino básico com repercusSões -·ao longo de toda
a vida do estudante. Exemplo recente
nos trouxe o Correio Braziliense do último domingo, 11-2, ao dar-nos ciência
de que "a Universidade Federal do Espírito Santo, registrou neste ano o mais
alto índice de reprovação no vestibular
de toda a sua história.
Dos 9.162 inscritos para as provas,
apenas 724 foram aprovados, o que corresponde a uma desqualificação de 92,1
por centO dos candidatos.
Enquanto os fílhos das classes abastadas enfrentam esse tipo de desilusão
- a barreira intransponível do acesso
aos- CUrsos superiores - milhões de
crianças das classes desfavorecidas revelam-nos outra face, e muito mais vergonhosa, da ineficiência de nossa rede escolar.
Assim, os meninos de rua que se iniciaiJ:l nos expedientes de sobrevivência.
:- e _que deveriam estar alfabetizados,
limpos, orientados para 1.ll!la profissão,
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nO ambiente sadio das escoJãs- clamam
por uma atitude governamental.
Já são 40 milhões de crianças carentes
neste Pais, onde o solo, se bem ex-plorado, pode aliinentar a rodos com abundância- e favorecer a recuperação da sua
, ~aúde, da sua capacidade para o traba!hü
e o seu desenvolvimento geral.
Desde que cheguei a esta casa e me'"
vi diante da oportunidade de_ contribui!
para a eliminaçãO deSses entraves ao de~
senvolvimento, usei a palavra para apresentar propost::; e debatê-Ias com os senhores, de.Õtro deste tema que assumi
como encargo particular.
Assim, encaminhei projetas de lei que
visam a tornar exeqüíveís as disposições
constitucionais em que transparece o espírito de transformação da problemática
do ensino. Ao propor um piso salarial
para o início da carreira dO" magistério,
nos níveis fundamentais e médio, procurei garantir os planos de_ carreira de::.sC.$
profíSsiOriaís, poís ã meta urgente, inadiável, da reforma educacional só se dará
a partir da valorização dos agente& do
ensino.
Através do projeto relativo à adequação da merenda escolar, como forma de
baratear e facilitar a distribuição do alimento das crinaças, tentei alcançar também o objetivo de despertar nos alunos
o interesse pela atividade agrícola, sem
a qual o impulso económico se enfraquece.
Também incluí nos meus projetos a
criação de centros de treinamento e e!>pecialização de professores da rede pública, ao mesmo tempo em que idealizei
a construção de escolas em locais próximos às comunidades, com o intuito de
reduzir as distáncias que os alunos, sobretudo os oriundo"s das faiXas pop111a-cionais mais pobres, percorrem das suas
moradias até as salas de aula.
Srs. Senadores,
Não sei se atendemos bem; sei apenas
que·, o nosso desejo sublimado, transpôs-se à região em que o real domina
o sonho, em que a gente sente a fdici·
dade do ar puro, que é_ quase transparente, felicidade do céu azul translúcido
que ofusca a visão, a felicidade do 'sol
ardente, dos çiesejos ardentes, impulsionandO-nos pa"ra a missão que amamos.
Houve interação, esse princípio sociológico, que se transforma em empatia,
condição indispensável à nossa aceitação
em um grupo social.
Tivemos uma acolhida sensivelmente
fidalga, desde a participação aOs nossos
pronunciamentos, com apartes elogiosos
eincentivadores ao cumprimento cordiai
e amável que nos dirigiam.
Posso cantar a superação das inibições
que me povoaram, dada aos andes que
tentaria galgar.
o tempo, entretanto, rião me faculta
continuar, daqui desta tribuna, altcando
minha voz na perseguição desses ideais.
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Volto à minha terra, ao meu interior
cearer.se _e. deixo C9Il1 ps se~hg:es, flpós
tão breve período de convivéncia, um
veemente apelo no sentido de que esses

. problemas urgentes sejam lembrados a
cada dia, e por um número sempre maior
cde companheiros.
.
.
O momento para a renovação das es~
truturas do ensino não poderia ser mais
·favorável, já que um jovem, cheio de

bravura e entusiasmo, assume a

presi~

dência do País.
Queira Deus que as. suas mãQs caloro• MiS. se apóiem não só em outras muitas
mãos ainda não desgastadas pelo tempo,
ma1i que se enlacem às mãos rugosas de
quem já muito viveu.
Que seu olhar Ob!>tinado e brilhante
repouse, por vezes, em olhos embaciados pelo cansaço de muitas insônias.
Que o nosso jovem presidente, enfim,
, · a~redite na força desbravadora da juven. tude mas tamb~m confie nas ponderações cautelosas dos sábios anciãos .. ,
Muito obrigada."
Era o que tinha a registrar, Sr. Presidente. (Muito Bem!)
·

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) Não há mais oradores inscritos.
A Presidência lembra aos Srs. Senadores
que o Congresso Nacional .está convocado
para uma se!>'SãO conjunta a realizar-se hoje,
~s 18 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a· presente sessão, designando para a sessão
ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

1

Votação, em primeífO-turn.o; da Proposta
de Emenda à _Constituição no 3, de 1989, de
au_toria do Senador Marco Mac;iel e outros
Senhores SenaOores, _que acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera a· redaÇão do inciso
II do art. 16l da Constituição Federal.
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2

Votação, em primeiro turno, da Propostà
de Emenda à Constituição o·' A, de 1989, de
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros
Senhores Senadores. que acrescenta um§ 6"
ao art. s~· do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
3

Discussão. em turno único, do Projeto de
Resolução n" 91, de 1989, de iniciativa da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que suspende, de acordo com a decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Feder.il,
em acórdão de 5 de março de 1986, a execução do parágrafo único do art. 45 da Lei Orgâ-.
nica da Magistratura Nacional (Lei Complementar n·• 35179), n_os termos do que dispOe
o art. 52, inciso X, da Constituição bra_sHe_i[ã._
em vigor.
O SR. PRESIDENTE tNabor Júnior)
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a s_e_ssão às 17 horas e 50
minutos.)
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SUMÁRIO
1 - ATA DA 5• SESSÃO, EM 22 DE
FEVEREIRO DE 1990
LI -ABERTURA

1.2.5 - Discursos do Expediente

1.2 -EXPEDIENTE

1. 2.1 - Mensagem do Sr. Governador
do Distrito Federal
- N• 35/90-DF (n' 8/90-GAG, na origem), .encaminhando ao Senado Federal
o Projeto de L.ei do DF nv 8/90, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos
adicionais até o IiriliTe de NCz$
5.187.958.000,00 (cinCO -bilhões, -cento e
oitenta e sete milhões, novecentos e cinqüenta e oito mi! cruzados novos) e dá
outras providências.

no do_ Distrito Federal e a utilização dos
recU:i-sos dela oriundos na recuperação das
escolas_da rede oficial de ensino.

-

1.2.2 - Parecer
Referente à seguinte matéria:
-·Ofício "S" n' 4/89 (n• 3/89-P/MC,
na origem) do Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhado ao Senado
Federal cópias das notas taquigráficas e
do acórdão proferido nos autos da Execução n9 342-3/DF, pela qual foi declarada
incidentalmente a inconstitucionalidade
da dedução de 0,5% prevista hO art. 8~
do Decreto n? 68.419, de 25-3-71. (Projeto
de Resolução n~ 1190).
1.2.3 - Comunicação da Presidência
- Abertura de prazo para apresentação de emendas aos Projetas de Lei do
DF n 9 8/90 e de Resolução no 1/90, tidos
anteriormente.
1.2.4 - Requerimento
- N~ 12/90, de autoria do Senador Cid
Sabóia de Carvalho, solícitando a retirada
da Emenda n9 1, de plenário, de sua autoria, apresentada ao Projeto de Lei do DF
n~ 31/89, que disp6e sobre a aiienaçáo de
imóveis residenciais funcionais do Gover-

SENADORNABORJÚNIOR-Distúrbios em movimento reivindicatório de
_pa_rçe_leiros em Sena Madureíra-AC.
SENADOR WILSON MARTINS Comunicando seu desligamento do
PMDB e -ingresso Iio_~S_DB.
1.2.6 - Comunicação da Presidência
- Designação de comissões mistaS efiXação de calendário par tramitação de
medidas provisórias:
- N9 136/90, que dispõe sobre a co·
brança e atualização dos créditos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Natura1S RenO-váveiS ____:- IBAMA e dá outras providências.
- N9137/90, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da União,
o crédito extraordinário d_e NCz$
50.000.000,0() (cinqüenta:mi!hões de cruzados novos), para os fins que especifica.
1.2. 7 - Leitura de projeto- Projeto de Lei do Senado n~
9/90-Complementar1 de 3.utoria do Senador Humberto Lucena, que regula parcialmente os incisos II e Ill dõ art. 161
da Constituição, fixando prazo para a en·
trega das parcelas de receitas tributárias
pertencentes aos Estados~ ao Distrito Feder-ªl e aos municípios e cominando penalidades aos inadimplentes.
1.2.8 -

Comunicação

....:..... Do Senador Leopoldo Peres, referente ao seu desligamento do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro PMDB, passando a integrar o Partido Democrata Cristão ~ PDC.

1.2.9- Reque~entos
N913/90, de urgência para a Mensagem
n9 247/89, relativa à proposta para que
seja autorizada a Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEM) a contratar
operação de crédito externo, no valor de
até FB 86.835.783,00 junto ao Bank BrusselS Lambert S/A.
-- N9 14/90, de autoria do Senador
Mauro Benevides e outros, solicitando
que não seja realizada sessão do Senado
nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 1990,
nem haja expediente em sua Secretaria.
Aprovado.

1.3 ~ORDEM DO DIA
---...-Proposta de Emenda à Constituição
n9 3, de 1989, de autoria do Senador Marco Maciel e outros_ Senhores Senadores,
que acrescenta parágrafo ao art. 159 e
altera a redação do inciso II do arL 161
da Constituição Federal. Votação adiada
por falta de quorum.
- Proposta de Emenda à Constitp.ição
n9 4, de 1989, de autoria do Senador Leo_poldo Peres e outros Senhores Senadores,
que acrescenta um § 69 ao art. 59 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 91, de 1989,
de iniciativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que suspende,
de acordo com a decisão proferida pelo
Surpemo Tribunal Federal, em acórdão
de 5 de março de 1986, a execução do
parágrafo único do art. 45 da Lei Orgânica
da Magistratura NaciOnal (Lei Cõiriplementar n9 35n9), nos termos do que dispõe o art. 52, inciso X. da Constituição
brasileira em vigor. Aprovado. A Comis·
são Diretora para a redação final.
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EXPEDIENTE
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PASSOS PORTO
D.retor-Geral do Senado Federal
AGACIEl DA SILVA MAIA
· Orretor Executivo
CESAR AUGUSTO 'JOS~ DE SOUZA
Oiretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

Impresso sob • responub•hd•de doi Mes.~ do Se~•do Federo~!
ASSINATURAS

Exemplar Avulso .................... :....... :.:..... ., .• , ...... NCz$ 0,11

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
D1retor Adjunto

1.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia

-Requerimento n" 1.3190.,. lido no Expediente da presente sessão. Aprovado.
1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR LEITE CHAVES, como
Líder- Noticiário sobre privatização do
Banco do Brasil. ApOiO do Congresso Nacional ao Presidente Fernancfo Collor de
Mello.
SENADOR ALUÍZIO BEZERRAIII Encontro do Parlamento Amazónico.
Invasão militar do Panamá pelos Estados
Unidos. Eleiç6es presidencial, e parlamentar na Nicarágua.

Aú;l. :da,

s~

......................................... "··· !<Cz$17,04

Semestral .

D•retor lr1dustrial

T1ragem. 2.200-exemplates.

SENADOR MAURO BENEVIDES
- Jnstituição do regime jurídico único
para o funcionalismq_ pú~lico
~- ) .3.3 -

C9m~ic8.ção da Presidência
,_ Térinino do prazo para apresentãção

de emendas ao_projeto de Lei do DF
97/89.

n~

.

1.3.4 - Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão.

IA- ENC.ERRAMENTO
2- DISCURSO PRONUNCIADO EM

3 - ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
- N°!2 e !3190,
4 - PORTARfAS' J)O DIRETOil DA'
SUBSECRETARIA' DÉ SERVIÇOS GE:
RAIS
- N'' I e 2/90.
5 - MESA DIRETORA

6 -·LÍDERES E ViCE-LÍDERES DE
PARTIDOS

SESSÁO ANTEIIJOR

Do Sr. Cid Sabóia de Carvalho, profe~
rido na se.ssáo de 19-2-90.
-

7 - . COMP,OSI~ÁO DAS COMIS-.
SÕES PERMANENTES

Sessão, em 22 de fevereiro de 1990

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 481 Legislatl!J;"a ..
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, NaborJúniore Wilson Martins.
ÀS 14HORAS E 30 MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia - AlufziO Bezerra ..;_ Nabor
Júnior- Leopoldo Peres - .Odacir Soares
- Jarbas Passarinho - Moisés Abrão Chagas Roârigues- Afonso Sancho- Mauro Benevides- Carlos Alberto- José Agripino - Lavoisiei- Maia ~ Marcondes Gade·
lha- Marco Maciel- Francisco Rollemberg
-João Calmou -Nelson Carneiro ~Mário
Covas -Mauro Borges -Pompeu de Sousa
- Meira Filho - Roberto Campos·- Men·
des Canale --Wilson Martins --Leite Chaves - Dirceu Carnéiro - C3.rlõs Clií3l:elli
-José Fogaça.

E;~DIENTE

MENSAGEM DO
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
MENSAGEM N• 35, DE 199ll-I)F.
- (N' 8/90-GAG, na origem)
- - --Brasília, 22 de fevereiro de 1990
Senhor PreSidente,
_
_ ·~
Nos termos do artigo 3~ da Resolução n9

· 157, de to de novembro de 1988,. tenho ·a

honra de submeter à elevada deliberação dessa Casa, acompanhaâo de Exposição de Motivos dos SenhoreS Secretários de Planejame.O.to e da Fazenda, o anexo Projeto de Lei,
que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adíconais à Lei Orçamentária Anual até
O SR. PRESIDENTE (Nabw Júnior) - . ó limite de NCz$ 5.187.958.000,00 (cillco.biA lista de presença acusa o comparecimento
lhões, cento e oitenta e sete milhões e novede 29 Srs. Senadores. Havendo número regicentos e cinqüenta e oito _mil cruzados novos)
mental, declaro aberta a sessão •.
e dá outraS providências. .
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
Dada a imp~!:f~ncia da matéiia para a Adtrabalhos.
ministraçãO do Distrito Federal, solicito a V.
O Sr: lo Secretário procederá à leitura do
EX~', de conformidade com o Art. 4a da citada
Expediente.
Resolução, conceder caráter de urgência na
É lido o seguinte
apreciação do aludido Projeto de Lei.

Valho-me do ensejq para testemunhar a
V. Ex• a ·certeza do meu..alto apreço e consideração . ...L- Joaquim Doi]1Íllgos Roriz, Governador do Dístrito Fedej:al.
PROJETO DE LEI DO DF
N• 8, DE 1990
Aatoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais até o limite de NCz$
5.187.958.000,00 (cinco bilhões, cento e
oitênta e sete milhões, novecentos e cinqüe_nta e oito mil cruzados novos) e dá
outras providências.

O Governador do Distrito Federal, faço
_saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1'' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal (Lei
n" 89~ de 29 de dezembro de 1989), até o

limite de NCz$ 4.586.956.000,00 (quaif<itiilhões, quinhentos e oitenta e seis milhões,
novecentos e cinqüenta e seis ·mil cruzados
novos) para atender à programação constante

Fevereiro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NÁCIÓNAL (Seçãó II)

dos anexos I, II ·e III, nos valores ali indicados.
Art. -29 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal (Lei n9 89,
de 29 de dezembro de 1989}, até o limite
de NCz$ 601.002.000,00 (seiscentos e um milhões e dois mil cruzados novos) para atender
à programação constante dos Anexos IV, V
e VI, nos valores ali indicados.
Art. 3.,. Os recursos necessários ao atendimento do di-spoSto- Õ.os artigos anteriores
são provenientes de:
I -cancelamento' de dotações- ordinárias
do orçamento fisc~l n_o v~lor de NCz$
322.406.000,00 (trezentos e vinte e dois milhões. quatrocentos e seis mil cruzadós novos) conforme discriminado nos anexos VII
e IX;
II- cancelamento de dotações relativas a
recursos próprios de entidade da administração indireta, ·do orçamento fiscal no valor

e oitenta e cinco mil cruzados novos) conforme discriminado no anexo VIII;
· III - ciri<:elamento de dotações do orçamento de investimento no valor de NCz$
781.297.000;00 (setecentos e oitenta e uni milhões, duzentos e noventa e sete mil cruzados
novos) conforme discriminado no anexo X;
IV - incorporação de recursos de saldos
de exercícios anteriores no valor de NCz$
270.QOO.OOO~OO (duzentos e setenta milhões
- de crUzados novos);
nas quais o Distrito Federal direta Ou indiretamente detém a maioria do capital social
com direito a voto, nO valor de NCz$
3.601.036.000,00 (três bilhões, seiscentos-e
um milhões e trinta e seis mil cruzados novos)
Art. 49 O art. 7?, da Lei n9 89, de 29 de
dezembro de 1989, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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Art. 6~ Es!a_ Lei entra em- Vigór na data
de sua publicação.
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Par~grafo único. O valor de "R", a
que se refere este artigo, assume o valor
"1,0' 1 em todos os meses do aDo de 1990
-no caso de sua aplicação à despesa de
pessoal e seus respectivos encargos."
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"Art. _79 O saldo em cruzados das dotaçõeS ·de "cáchi_subprojeto ou sobatividade, excetuando~se aquelas decorren-

de NCz$ 4.17S.OOO,OO{quatro milhões, cénto
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tes de convênios, será mensalmente rea-justado, independente de atos de abertura de créditos, pelo valor resultante
_da multiplicação do correspondente saldo em URO/DF pela variação unitária
da cotação- de uma UR_O!DF entre o mês
de reajuste e o mês anterior, demonstrando-se Qs' valores desse reajuste no
Relatórjo Bime-stral a que se refere o
...-t~-~.~o art. 165 da Constituiç~o."
Art. __ S-9 - Acrescenta parágrafo único a~
artigo 5 9 da Lei n9 89. de 29 de dezembro

entid~des

V- excesso de arrecadação de
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I
I
I
RECURSOS DO TESOURO I

TRABALHO

-.,....----------------- --------------ESPECIFICAC~D

CD DIGO

____________________
PRDJETOS

I

~TIVIOADES

__

I I OI

_.._.

.

~

L

-···---· :

I

1 mo

FIINCIONAIIEHTD

D~ ADKINISTR~~D

4.1!1.tfl I

I

I

I

NATUREZA DA DESPEM I

I

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I
I

I
13117 I REGIAD
I

~DIIINIS!iATIVA

V • SOBRADIHIID

4.est.tee :
4.181.111

I

I

I 13117.13171212.121 I IIII
I
ADIIIHISIIACAD GOVERNAI!tH!Al Ell SOBRADINHD
I
I
I tllt
I
I
FUHCIONAIIENTD DA ADHIHISTRACAD
I
I
I

I

I

I

I

I

4.1&1.191
HATUREZ~ O~ DESPES~
SOCI~IS

PESSOAL E EN~RGDS

I
I

1. l.m.m

I
4.ftl.otl

I
!:lftB I REGIAD ADHIHISTRATIVA VI • PLAIIALTIHA
I
I
I !3116.131712!2.123 I IIII
I
I
AIIIIINISTRACAO GOVEJINAI!tNTAL EH PLANALTINA
I
I
I

I lli2

FU/ICIDNAI!tNTD

O~

4.m.m 1

ADHINISTRACAO

I
NATUREZA DA
PESSOAL E EHCAISOS

OESPLS~
S<JCI~IS

I
I

4.tto.tat :

I

131!1 I REDIAD
I

~OHINISTRATIVA

VIII - NllCLED

~.m.m

B~NDEIRAIITE

I

' 131!1.13171212.112 I IIII
AOHINISTRêCAO GUVERNAHEIHÁL NO NUClEO BANDEIRANTE
I
I IIII
I
FliiCIONAIIElllO DA ADIIINISIR~~O
I
I
I

s.ett.tet :

NATUREZA DA·OESPESA I
PESSOAL E EIICAISOS SUmiS I

--------------------

I

S.tlt.tl9 :

'

'
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I CREDITO SIII'LEl!EliiAII

P!OGRAHA

DE

IRABALHO

I
I

I

I

I M'EXO AO PRU.ItiO OE LEI No,

RECURS!IS DO llSOURD I
-~--------------~-----------·

CUDIS!I

·-·---

ESPECIFICAC!O

PRDJEIOS

AIIVIUAUES

I O I AL

I

l31ll I REGIAO AOHINISIRAIIVA IX - CEILANOIA

~.1011.11l&

I

13111.13171212.117 I tttt
I
AOHINISTRACAO GOVLRHAIIENTAL EH CEILANOIA
I
I ffi6

I

FUNCIONAH<JiiO DA AOHINISTRACAO

4.1et.lut :

I

I

I

I

NATUREZA DA DESPESA I
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I

4.111.111 I

I

I

I

13112 I REG!AD AOHINISlRAIIVA X- GUARA
I
13112.13171212.125 I IIII
I
AOHINISIRACAO GOVERNAIIENTAL NU GUARA

I

.

I

I

~.lll.lff

I
I

I

'

I

I

I 1114
I
FUNCIUNAHEHIO DA AOHINISTRACAD
I
I
I

;,111.111

NATURUA DA DESPESA I
PESSOAL E <HCARGOS SOCIAIS I

5.ttl.ill

I
I

t3e.eee.see :

14111 I SECRETARIA DE ADHINISTRACAD
14111 I SECRETAKIA DE AOHINISTRACAU

131.119.1et :

I

14tll.13171212.128 I ttlf
D!RECAD E CDOROENACAD DOS SISTEHAS ADHINISTRAIIVDS
I
I
I IIII

I

I

FUNCIONAIIEHTO DA SECREIARIA DE ADHINISTRACAD

21.111.111 I

I
NATUREZA DA DESPESA I
IJUTRAS DESPESAS CORRENTES I

I
I

I
I 14111.158249S2.13f I IIII

I
I
I
I

I
ENCARGOS COH !NATIVOS E PEHSIONISIAS
I
I 1113
I
PAGAHENTD DE INAIIVOS

I
I
I
I

I
I
I
I

21.111.111 I

I
I
I
I
I
I
NATUREZA DA DUiPESA I

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I

·----

I
I

I

111.111.111
lff.lll.lll

0----

------------------·----

I
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ICIEOITDSUI'LEHEHIJ\R

IROGRAHA

DE

IRABALilD

I
I
I AN!:XD AD PRDJEID DE LEI No.
___,...__ _________________ _

RECURSOS DO TESOURO I
~~

I

I
I

E sr E Cl FI C A C A D

COOIGD

PROJHDS

I

------rr

I

I 1114
I
PADA/1ENTO Ol PEHSJDNISTAS

I

I
.I

I
NATUREZA DA DESPESA I

I

PESSOAL E El!CARGOS SOCIAIS I

I
I
1Bttf I SECRETARIA DE DES!NVOlVIHENTO SOCIAl

I

Am1DAOES I 1 D r A L

1......... :
I
1t.lti.IOI I

I
I
I

.2e.eee.eee :

18112 I &CmJ\RIA DE OESEJ!VIllVlti!NTO SOCIAl - ENT!DAOES SUI'ERV!SlONAOASI

2t,if&.ttt l

I

I IBII2.15BII212.B47 I IIII

I
I

I
I

EXECUCAD DA POLITICA DE DES!NVOlVIHlNTO GDC!Al

I III!

I

FUNC!OHA11ENTO DA FUNOACAO 00 SEIIV!CO SOCIAl

I
I

12.GII,I91 l

NATUREZA DA DESPE:lA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

12.111.111 I

I

llltf2,15Si4B62.976 I IIII
I
I

IISSEHrAHENTil DA PtiPULACAO OE BAIXA RENDA

I

I ltll

I

8.1!1.111 I

ASSENTAH!NTD DA PO/UlACAO OE BAIXA RENDA

I
I
I

I
I
I

I
I

NATUREZA DA O!SI'lSA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

I

I
I

48111 I FI.OOJACAO 00 S!RVICO SOCIAL DO DISIRI!O FEDERAL

I
I
I 48111.15511212.117 I lltt
I
I
EXECUCAO DA POLITICA DC DES!NVDLV!HEHTO SOCIAL
I
I
I
I 1111
I
I
FI.IIC!ONA/1ENTO DA FUNDACAO DO SEI!VICO SOCIAL
I
I
I
I
NATUREZA DA DESPESA
IIUTRAS DESPESAS CDRRENU:S
I
I
.
.
I
I 4Btti.ISS14B62.176 I IIII
·1
ASSENTAHENIO DA PIJI>UlACAO DE BAIXA REliDA

I
I
I
I
I

8.111.111 I
I
I

1 21.m.m 1
I
I

I

I
I

I
I
I

12.111.111 I
I
I

12.1et.111 I
I
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OE

TRABALHO

I
I

:----'---1._ ___,.,.__________________________________
I ANEXO AO PROJETO DE LEI Ho.

I
I

Cllll!GO

I

E S P E C I F I C A C AO

I'.J'ROJETOS

:

I
IIII!

RECURSOS DD TESOURO I

I ATIVIDADES I J,O I A L

'-,~
:

ASSEJHAII!:NID DA PIJI>utACAD DE BAIXA RENDA

:

··à.lll.lll

I

I
I
I
I
I

.

·-

;------.-----~--;-- :~~;-------:

----------------..-----------------------1
'

1----1
I
I
I

I
I

NAJUREZA DA DESPESA I
DOIRAS Dl'SPE5AS CORRENTES I
I

I

I
I

8.111.111

I

ss.m.m
s.m.m

!9111 I SECRETARIA DE OESENVDLVI/IENID URBANO
!911! I SECRETARIA DE DESENVIILVI/IENfO URBANO

IIII
DESEHVOLVIIIENTD DAS ATIVIDADES VIARIAS, 1/IDBILIARIAS
DE flRIOIIEfORA E URBANISMO E DE EDIFICACDES

IIII
S.lel.iit

FUNCIONAHENTD DA SECRUARIA DE OESENVOLVIHENTO URBANO
I
NA!UREZA OA DESPESA I
PESSIIAL E ENCARSIIS stlCIAIS I
I
I
I

I

19112
I
I
I !9112.111112!2.851
I

2t.na.eae

SECREIAAIA DE OESENVOLV!IIENIO ORBA/tO - EHIJOAOES SUPERVLSIDNAOASI

IIII
EXECIJCAO OE OORAS E SERVICOS DE ORBANIZACAO

I

I

5.111.111

IIII
FUNCIONA/lENTO DA CII/IPA/tii!A URBANIZAOORA DA NOVA CAI'liAL DO
BRASIL

I
I

21.111.181

I.
I

I
NATUREZA DA DESPESA l
OUfRAS IH::SPESAS CORRENTES l

2f.I91.Uf l
I

3t.lll.lll

19113 I SERVICO AUTONO/IO DE LIMPEZA URBANA
I
19113.116112!2.154 I IIII
I
EXECUCAO DAS AIIVIOAIIES DE CD!.EIA E LIXO E LIIIPEZA DE
VIAS E LOGRADOURDS PUBLICOS

I IIII
I
FDNmNAHEHTO 00 SERVICO AUTONUHO DE LIIIPEZA URBANA
I

31.111.111 I
---~---...-
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I
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I

I

RECURSOS DD TESOURO l

--MM

CODIGO

ESPfC!FICACAO

PROJOTOS

r o r Al

AT!VIDADES

1
------1

I

I

I

I

I
I

I
I

I

I
47111 I

I
NATUREZA OA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES l
I
I
COI!/ANNIA UIBANIZAOURA DA NOVA CAPliAl OD BRASil
I

I
4911l.lii71212.1SI I IIII
I
EXECUCAD DE OBRAS E SERVICOS DE URBANIZACAO

31.111.111
21.11!.111
21.111.111

I
I IIII
I
fUNClONAHENIO OA COHPAN!IIA URBAN!ZADDRA DA NOVA CAPITAL DO
I
BRASlL

NATUREZA DA DESPESA
I
OUtRAS DESPESAS CORRENTES
I
21111 I SECRETARIA DE TRAN>IURTES
I
21111 l SECRETAI!A DE TRAN>IORTES
I
I
I 21111,13171212,134 I IIII
I
I
SUIISIDID AD TRANSPDRTE CD!.EmD DO D!S TRilO fEDERAl
I
l
I
I IIII
1
I
SlliiSID!D AO 1RANSPORTE CDLETIVO
I
l
NATUREZA DA DESPESA
I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
I
I
I 21111,13171212.151 I IIII
I
IIANUTENCAO DOS SISTEIIAS DE CAIXA UNICO E IHfORIIACOES DE
I
I
TRANSPORTES URBANOS
l
I
J
.
.I
I
I IIII
I
I
S!STEIIA OE CAIXA UNICO
I
I
I
1
NATURI:ZA DA DESPESA
I
I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1
I

I
I

20.m.m
I

13e.m.m

m.m.m

ltt.lit.elt
111.111.111

21.111.111
21.m.m

r
I 1112
I
S!STEIIA OE lHIORIIAT:nES
I

ll.lll.llt :

NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
I

-----------

I
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lt.III::::J___0111
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-----------------I CREDITO stl'LEHENTAR
I
I
I ANEXO AO PROJETO DE lti No.

PROORAKA

OE

-~-----------------------

TRABAlHO

RECURSOS 00 TESOURO I

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

COOIGO

--23- Iól

ESPECIF!CACAU

PROJETOS

------1

I ATIVIDAOES : T O r A L

--------------1

I

I

I
2~111 I SECJIETARIA OA INDUSTRIA, CONERCIO E !URISHD
24111 I SECRETARIA OA !NOUSTRIA, COHERCIO E TUR!SHU

5.m.m
5.111.009

IIII

24111,111712!2.132

CODROENACAO E APOIO A INDUSTRIA, COHERC!O E TURISHO
III!

I
FUNCIONAHENTD DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COHtRCIO E TURISHO l
I
NATUREZA OA OE!iPESII. I

PESSOAL E EJICARGOS SOCIAIS I

5.111.111

s.m.m

I

I
39101 I RESERVA OE CON!INGENCIA
391!1 I RE5EJIVA OE CONTINGENCIA

.21.e0e.eee r
.21.1f&.let r

3?111.99999999.999 I IIII
I
RESERVA DE CON!INGENCIA
I
I 9999
I
RESERVA OE CONriNGENCIA
I

I

21.11a.111 I
29.ttlt.IIID l

-------------:-----------------·---·-------·---:
I 431.e&I.0UI :

TOTAL

~39.000.009

r

I
-------------------·-----··----~

NOTAl. UHIOilOE(S) TRAHSfERIDORMSl NAO CDHSTACHJ DO TOTAL DESTE ANtXO

\
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I iii'LfliEHIACM

r

PI O 6 R A HA

H

T RA 8 AL H O

I 15111 III:CIETAIIA DA FAZENOA
I 15911 RINDO Df I!ESBIVIILVIIIEHIO 00 DISIRIIO fEDERAL - IUNilliE
I
.
I
I
CODIGD
ESHCIFICACAD
I

-----

I
RlCURSOS DO JESOUiD I

AIIVIDADES I

PRU.IEIDS

------1
TOTAL

1 : - - - - - - - - - - --------------1----1I
1
I 15911.13tBml.t44

""AUHEH!O OE C411'11Al DE EIIIRESAS DO GDF

I

42.431.tlf I

i

'

I
I

I

I

IIII
St!BSCRICAO DE CN'IIAl DE EHPRESAS DO GDf

I
I

(

I

42.431.111

I
NAIIIREZ! DA DESPESA I
INVESTIHEHIOS I

42.431.111

I

I 159ll,fl31179l.l46 IIII
I
I
I

I
I

ltt2 :
OBRAS E AIU!SICIIO DE EBUIPAHEHTOS PARA A Pllllf

I
I

I

I
NATUREZA DA DESPESA I
IIMSTIII!:NTDS I

I
I

I

I

I 1591l.t8421881.H7 I ltlt

I
I
I

I

I tltl

I

I

I

I

I

I

I

NATUIIElA DA DESPESA I
IH'IESIIII!:NIOS I
I
I

I

I

I

I

OI!AS E EIUIPIIIIEHIO' DO SISTEHII OE EIIUCACAD - ENSINO
. FIJNMIIEJIIIII.

I

I

15.111.111
I

I

I

I

15,111.111 I

I

I
I
I
I

I
I
I

17 .nt.tH 1
I

I
I

IJIIRAS E AIUISICAO DE EIUIPAHEHIOS PAliA O ENSINO RIIWAHElflAL I

I
I
I 1591!,137M4Sl.t40 I lttl
I
I
IIIRAS E EIUIPAIIENTOS DO SISTEHII DE SAHEAII!:NID BAS!CD
I
I
I
11111
I
I
·EXECUCIIO OE OBRAS E AIUIS!CAO DE Eiii!PAHEHTOS PARA O SISTE/IA
I
I
OE SAHEAIIEHTO BASICO
I
NATUREZA M DESPESA
I
INIIESTIHEHTOS
I
I

l:i,tll.tlt I
I
I

OBRAS E EIUIPAIIEIIIOS DO SISTEHII DE SEGIIRAHCA PUBLICA

I
17.721.111 I
I

17.72f.ltt I
I

I

5.111.811 :

I

I

I

I

I

s.ttl.lll 1
I
I
I

S.ttt.ttl I

I

I

I

---------- ------1
TO I U

Bl.l:it.llt I
I
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!A PRECOS DE FEOEREJRO DE !9911

ANEXO lll

-----------------------------JCliEOITOSUPLEHENTAR
PROGRAHA DE TRABALHO

----

ORCAHENTO DE

I
I 49111 SEC!ETARIA DE DESEHVDI.VIHENTD URBANO
I 49112 CIJ!!P~HIA DE AGUA E ESGOTOS DE BRASJLIA - CII[SB

INVESU~F.NTD

RECURSOS DE TODAS AS TDNIES
--~---------------··--··-·-!

COIJJG(J

ESPECIFICACAO

PROJElOS

I ATIVIDADES I

TOTAL

I

I
I 49112.137!4475.159
I
I
II
I

--·------------1------:----------:------------'

I

l

l

699.32S.m

11111

I
S!STEHAS PRODUTORES DAS CIDADES SAlElllES
IIII!
SISTEHAS PRDDUIGRES DAS CIDADES SATELITES
I
I
NATUREZA DA DESPESA
·1
I
IHVESTIHEHTOS
·:
l
1 49112.m&ms.m 11111
I
I
S!SIENAS DISTRIBUIDORES DAS CIDADES SAIELITES
lllll
HEUIOIIIA NAS REDES O[ DISTRIBUICAD
I
I
NATUREZA DA DESP-ESA
I
INVESIIHENTOS
I
I
I
I 49112.!3764475.1!7 llltl
I
PRDiii!Alú\ OE CONTROLE OPERÀCIONAL
I.___
11111 .
I '
I
PROiaAI!A DE CONTROLE OPEIIACIONAl
I
I
NATURtzA DA DESPESA
I
I
I
I
INIIESIIHEHTOS
I
I
· I 49112.!3764415.145 11111
,I
I AIIILIACAO DO SISTEHA DE ABASTECIHENIO OC AGUA E TRATAHENTO
I
SAHITA!IO NO DISTRITO FEDERAl
IIII!
•.
-- -

I

I

I

699.325.111 I
I
512.3~7.BU

5!2.34/.111
105.9!8.101

I
I'

I
I

185.918.111

I

: 2.176.2ól.ltf I
·I

11\PWTACAO E AI1PLIACAO DE REDES

I

NATUREZA DA DESPESA
INVESTIHEHTOS 12.!76.261.111

I
I
I

49112.!3764495.166 11111
I
SISTEKAS OE TRATAHENTO E DISPOSICAO FINAL DAS CIDADES
I
SA!ELITES .

11111
I

':

HEliiii!IA 00 TRATAHENTD DE ESOOTOS

I

I
I
I

NATURLZA DA DESPESA
INVESTIHEHTDS

I
3.956.111 I
I

--------c-.,-----------1
I

TOTAL

I 3,577.81&.111 i
I
''

~·
3.
886.1U I

--·-·-----

'

-------·'
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.AHEXD III
I CREI!IID Slli'U:MEHTAR

Fevereiro de 1990

PIDGRAMA

OE

TRABAlHO

IJRCAHENJD DE INVESIIMENJD

I

I 49111 SECRETARIA OE DESENVIJI.VIMEHTO URBANO

-II 49113 CDIIPANIIIA II!OBILIARIA DE ,_,!!"!liA - JERRACAP
CODIGO

RECURSOS DE TODAS AS fONTES

--------

ESPHIFICACAD

PROJE:TOS
~--•w~w•w••••

1-------~--

ATIVIOADES :
-----

TOT A L

-~--~-----~----- · - :

I

I 49113.11583235.117'11111
I
I
EXECUCAD DE OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EH NOVOS
I
I
LOJEAIIENTDS E AIIPLIAtDES
I
11111
I
I
EXECUCAD DE OBRAS E SERUICDS DE !NfRA-ESJRU!URA EM NUVDS
I
I
LDTEAIIEHIOS E AIIPL!AtOCS
I
I
NAJURlZA DA DESPESA
I
INUEST!IIBHDS

499.1tt.80& t

499.111.1!1

----------·
TOTAl.

499.111.111

-------1
499.11!.100 I

Sexta-feira 23 165

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Fevereiro de 1990
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(~

!NEXO IV
I CIEOITO ESl'ECIAL
I
I AJIE!O 10 PROJETO OE LEI No

PROGRAMA

OE

TRABALHO
RECURSOS OE

:-

CODIGO

PRECOS OE fEVEREIRO DE 19?11

___,________

ESPECifiC!C!O

PROJETOS

IT!VIO~DES

TOO~S

I
I

I
I
I

I

~6111

I
SECREI~RI~

OE

249.381.08~ \

EDUC~C~O

FUHD~CI\0 EOUC~IONAL

~611J,I842I881.174

TOTAL

--=-----------1

I
~6111

IS fONTES \

241.301.ili I

DO DISTRITO FEDERAL

IIII
CONSTRUCAO E AllAPTACAO DE PR!OIOS ESCOLARES DO ENSINO
FUNDAMENTAL
~NSTRUCI\0

DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO fUHD.AHEHTAL
NATUREZA DA DESPES~
INVESTIHENTOS

167.301.113

IIII
CDNSTRUCAO E AD~PTACAD DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO
fUNOAHENTAL
I

NATUREZA DA DESPESA
INYESTIHENTOS

167 .31!.111

I
I
I ~611!.19431991.!79 111!1
I
I
CONSTRUCAO E ADAPTACAO OE PREOIOS ESCOLARES DO ENSINO HEOIO
CONSTRUCIO OE UNIDApES ESCOLARES DO ENSINO HEDIO
NATUREZA DA DESPESA
INVESTIHENTOS

S2.1iUIO I
I

I

\Iiii
COHSTRUC~O

I
I
I
I
I

E !DAPT~CAO DE PREOIOS ESCOLARES DO ENSINO HEDIO
NATUREZA D~ DESPESA I
INVESfiHENTOS I

82.m.m :

I
27.5]\).000 I

47tet I SECRETARIA DE SAUDE

27 .57&.000 :

I
~7111 I FUHD!CIO HOSPIIALAR DO DISTRITO fEDERAL
I
.
I 47111.13754285.137 11111
I
CONSTRUCAO, AHPLIACAO E EQUIPAHENTO DE POSTOS OE SAUOE
CONSTRUCIO E EQUIPAHENTO DE POSTOS OE SAUOE PARA
ATEHDIHEJITO HEDICO HOSPII!LAR DAS ZONAS URBANA E jUR!L
NATUREZA

D~

DESPESA

:_J:::I~--=---

INVEST-I-HE-NT-OS--27-.5-7.1.:::_:_ _ _ _

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâoii)
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ANEXO IV

IA PRECOS DE

I CREDITO EsPECIAL

.P. R. O O IA K A O E

HCzS l,tli
DE 19911

FEVEREI~O

I R A B AL H O

I .

I ANEXO AO PROJETO DE LEI No

RECUiSOS DE IODAS AS FONTES I
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..- - - - -.... -~-~-- .. -----~:;;.;;)lo------------------------:
I

• E S P E Cl,F _I.' A· C A O

CODIGO

PROJEIOS

I AIIVIDAOES

TOTAl

------------:
11111
I
CONSIRUCAO, AHP,LIACAO E EQUIPAHEN!O OE POSTOS OE SAUDE
NATUREZA DA DESPESA
INVESIIHENTDS
I
I
48111 I SECREIAIIA DE DESENVOlV!HrNTO SOCIAL
48tll I FUHDACAO DO SERVICO SOCIAl DO DISTRITO FEDERAL
· ·
I
I
,
I 491!1.1SII14B75.m I IIII
EXECUCAO DE OBRAS E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

I
I
I

27.571,ete
21.1t1.m

I·
l
I

PROPICIAR A FUNDACAO DO SERV!CD SOCIAl A EXECUCAO DE DBRAif I
E AQU!S!CAD DE EIU!PAHEHIDS PARA MElHORAR AS COND!COES DE I
ATEND!HENTO DAS UNIDADES ASS!SIENC!AIS
• •I
I
· NATUREZA DA DESPESA I
!HVI:ST!HENTOS I
I

21.G8~.0e0

21.11!.111 I

I 1&11

EXECUCAO DE OBRAS E AIU!S!CAO DE EQU!PAHEHTDS
I

·I·,
NATUREZA DA DESPESA I• ·,
lttVESTlttENTOS l 2Í.Iill.OOI

I
I

I
I
I
I

• I_

I
I
52111 I SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
52111 I DEPARTAHEHIO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL

4.175.!01
4.175.100

I

1 52tll.t69m35.141

IIII
E:ONSTRUCAO, REFORMA E ADAPTACAO DE PREDlOS

PROPICIAR A EXECUCAD DE OBRAS NOS PROPRJDS DA ENTIDADE DE
HODO A MELHORAR AS COND!CDES DE TRABAlHO PERHli!NDO,DESTA
FORM, ATENDER COHD!GHAHENIE A POPUlACAO USUARIA DE SEUS
SEJ!VICOS
NATUREZA DA DESPESA
!NVESTIHENTOS

·'

4.175.881 :
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H!:z\ i,U

IA PRECOS OE FEVEREIRO OE 19901

ANEXO IV

----·---------------1 CI!EDIIO EsPECIAL
PROORAKA OE TRABALHO
I .
l ~NEXO AO PROJETO DE LEI .No

RECURSOS DE TODAS AS FOJHt'S l

1----------------------------------------------------:
I
I
I
I
r
r
COD!IlO

• E S P E C I F I C A C AO

I
I

AT!VIDAOES I

PROJETOS

l--------

-----------··-·- - - - - - - '
: 1011

I

TOTAL

!. ,

. .l

..:.-·..::...:·
'
'.
' .
'

REFORKAS E ~ENFEITORIAS OOS PREOIOS 00 OEIRA~

I
I
NATUREZA DA DESPESA I
INUESTIHENTOS I

4.17S.Oi! I

I

..

-------------~------·------------~-1--.~---- ~-------------..o--,

I O I AL

-----------·--------'--'___

AliEJIOY

392.145.&81 :

: 382.145.111 :

.

I CREOITO EST'ECIAL
P R O GR A H A OE T R AB AL HO
I
I 15111 SECRETARIA DA FAZEIIOA
I 15911 FUNOO OE OESENVOI.YIKENJO DO DISJUJD FEO€RAL - FUNIJ€FE

NCzl 1,91
IA PRECOS OE rEUfREIRO OE 1?911
;._

'

___..._

__

I
RECURSOS UO TESOURO I

__,_!...,:__________ ..; ____._ _ _ _ _ _ :

1---I

CODIGD

r

I

ESPECIF!CAC.AO

1------------I

PROJETOS

I ATTYTOAOES

1om

-----------------------------~-·
21.111.t01

159ti.IS8!487S.I36 I IIII
I
I
OBRAS E EIUIPAKENTDS 00 SISTEIIA OE ASSISTENCIA COHUNITARIA I
PROPICIAR A EXECUCAO DE OBRAS E A9UTSlCAO DE E9UIPAHENTOS I
PARA MELHORAR AS CONO!COES OE AIE!IOTHENTD DAS UNIDADES I
ASSISTENCIAIS,
I

I
1.

NATUREZA OA OESPESA I
lN\IESTIHENTOS I
I
11111
I
EXECUCAO OE OBRAS E AOUISICAO DE EiUIPAKENTOS PARA O SISIEIIA I
1J€·ASSISTENCIA CIIIIUNIIARIA

2l.llt.ell

r
NATUkEZA DA DESPESA I
!NVESTIHEHIOS I

21.1ii.ll!

---------.-~w-----------· --------:-----------------~

I O1 AL

21.ttl.tet :

21.tee.eee :
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• AllEXD VI

''IA P!ECOS OE fE\'(RÉIRO DE Wl0!

•-.--~------:-------------I• CIEj)ITO ESPECI/IL
I

PRDGR•AMA

DE

GR~HEtHO DÉ INVESTIHENTD. :

TRABA'LIID

I 49111 SECRETARIA DE OESENVDLVIIIUTD URBANO
~~112 COIII'AIItlll DE AGOA E ESGOTOS DE BRASILIA - CAESB

t

1---:-----------------------------------·
I
I
I
I

CDDIGO

Fevereiro de 1990

I

ESPECIFICACAD

1--------1

RECURSUS OE TODAS AS FONIES I

-----------------------------------1
PRDJETOS

; AU\IIOI\OES : T O T A l

------------,--:---- ---~---:-------:
:;

.. '

I
: 49112.13764485.196 :tlll
I
I
PROGIAKA DE OESEHVOLVIHEHTO OOS SISTEMAS 'EHPRESARIAIS
I
I

I

I
I

,.

217 .873.&16 : '

'[LIIORIA DOS SISIEHAS EHPRESARIAS E AHPLIACAO DAS
UHIDJUJES ADHINISIRATIVAS

I

:ttt1
I
PROGRAKA DE OESENVDLVIHENTO DOS SISTEKAS EKPRESAAIAIS
I

I
I

NATUREZA DA DESPESA
!NVESliHENTOS

.'

'
217.873.111

I
41112.137W15.164 11111

6!.184.101

SISlEKAS COLEIORES DAS CIDADES SAIELITES
HELKDRIA 00 SISTEKA COLE!DR OE ESGOTOS SAKITAR!OS

:tlll
I

SISIEKAS Clllf!ORES DAS CIDADES SAIELITES
NATUREZA DA DESPESA
IKVEST!HENTDS

61.184.101

-------------------------..--------1
I O TAL

277. 9'a7 .t&e :

I 277.957.101 I
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<A PRECOS OE fEVEREIRO OE 1!901

ANEXO VII

-!"""------,---------I CAHCUAIIEIITO
I
I
I 1\HEXO AO PRMTD DE LEI No,

PRDGRAHA

OE

TRABALHO

1---------------,______________________________________ _:TEstJURD
__
UCURSDS DO

I

~~~

·:
I
I

COOIIID

I
I

-- .... · ·

I

ESPECIFICACAO

1----------'------I
I
I
I

I
I
I
I

I

I

I
I

I
I

.

':

-

I

I
I
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
I

I

.. ,,.·-'
.·-- 48.191.&01 :

---+-'--..i...:.-.-__ _,_;_'.. •• A.i..J~-~~
; ! :
' ~
1 ·t I

I
13111 I SECRETARIA OE PLANEJAHENTD
13111 I SECRETARIA DE PLAHEJAHENTD
I
13111.13171211.115 I IIII
ENCARGOS OE REGIONAL!ZACAO
l 1101
I
EIICARGOS DE REGIOHALIZAt'AD
I

I

·I··
I ATIVIOAOES I TOTAL-~
:
l
l

PROJE!OS

I
I

14111 I SECRETARIA DE AOHIN!SIRACAO
14111 I SECRETARIA DE ADHIHISTRACAD

.

4f.III.IU I
I
,. ,.
-I
41.111.111 I

-r
'I

58.744.8et I

I

58.744,111 I
I

I

14111.13171212.129 I IIII
DIRECAO E CODROENACAD DOS S!STEHAS ADHINISTRATIUDS
I
I 1113
I
HAHUTEHCAO DE IROPRIOS

I

I
15.111.1!1 I
I

I
I
NATUREZA DA DíSPlSA l
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

I

•e.ttt.eet :

.25.131.181 :

14111.13171252.197 I IIII

I
I

CONSERVACAO DE PREDIOS E PROPR!OS 00 PODER PUBLICO
I IIII
I
COHSERVACAO E HAHUIEHCAO OOS PREOIOS E PROrRIOS 00 PODEI
I
PUBLICO
I
NATURm DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
I
15111 I SECRETARIA DA FAZENDA
I
I
15111 I SECRETARIA DA FAZENDA

I

61.256.08&
61.2S6.1tl l
I

I
I

I 15111,17191311,16B I IOfl
I
FIHANCIAHENTO A PROGRAMA OE DESEHVOlVIHEHTD

I

33.744.tet :

I IIII
FIHAZ<CIAIIENIO A PROGRAMA DE DESENVOLVIHENJO

I

I

61.256.111 l

I
NATUREZA liA DESPESA I
DUIRAS DESPESAS DE CAI'ITAL t
I

I
I
I
·~

61,256,111 I
I

..··--------..---.- -..---1-----,----·----------1

r or H

I

I

1 !11.256.itl 1
I

I
sa.m.m 1

I
161.1!1.1!1 1

-----------------,..----------
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HCzS I,ee
IA PRECOS OE FEVmiRO OE 19991

~!I[

------~-

PROGRAHA

OE

TRABALHO
REctiRSOS DE TODAS AS fOHIES I

ANEXO Ali PROJETO DE LEI No.

------------

CDDIGD

-------------~-------~:

PiOJETDS

ESPEC!f.ICACAD

I
I ATIVIDADES

l Dl AL

~-11S.9!0

52111 I SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
52111 I DEPARTAIIENTD DE TRANSITO DD DISTRITO FEDERAL • DETRAN

4.175.80[~

52H1.16915732.163 I IIII
I
CODROEWICAO DAS ATIVIDADES DO DElRAH
I

I IIII

I

FUHCIONAHENTD 00 DEPARTAHENTD DE TRANSITO

I

~.115.191

I

I

NATUREZA OA DESPESA I
OUJRAS DESPESAS CORRENtES I

T O TA L

4.175.111 :

1-----------------------------:
I
4.175.6&1 :
4.175.161 :
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AI!EXO IX
-~----------------~-~---

I CANCELAliEHW

---

P R OGR AH A DE

(A PRECOS DE FE:VEREIR!l OE 19'7&1

I R A8 AL HD

I

I mtt SECRETARIA DA FAZENDA
I 15911 FUHOD DE DESEHVOlVIHf.NTO DO DlSJRITO FEDERAL ~ FUNDE~E
RE.tURSOS DO TESOURO I
I
---~--------------------------------------------·----

1
I

CODIGO

E S P E C I F I C AC AO

PROJETOS

I Af!VIOADES I

TDIAL

r

1------l-'----------------------:--------:------- -----------··1
I 15911,13171211.14! I IIII

3S.B78.iêi
OBRAS E REEBUIPAKENTOS OE ORGAOS DO GDF

IIII
35.878.111 I

EXECUcAO OE OURAS E REEIUIPAliEHTO DE ORGAOS DO GDF
NATUREZA DA DESPESA I
, , INVEST lf1EN lOS I

35.8/8,111 I
289.111

IIII
I mtl,l3171211.142

OBRAS DE HELHDRAHENTOS NO PLANO PilOTO E CIDADES SATELITES

IIII
281,1!1

OBRAS DE mHORAKEHTOS NO PLAliO P!LO]O E CIOAUES SATEUTES
I
NATUREZA DA DESPESA I
, l_NVES1111ENTOS I
I

: 15911.13171251.143 : llet
I
I
OBRAS OE CONSTRUCAO OE PARQUES E SERnCO![ AOH!NISTRAIIVDS
: llt1
CONSTRUCAO OE PARQUES E SERVICDS AOHINISTRATIVOS NAS CIDADES I
SATELITES
NATUREZA OA DESPESA I
IHVEST IllEHJOS l
I
I 15911,131013!1.110
I
I
I

281.111
V32.1il

4.732.111
4.732.lel

IIII
11.934.601

APLICACAD COH RETORNO
IIII
APOIO AD SETOR PRODUTIVO

NATUREZA DA DESPESA
I
INVESTIHENTOS
I
I
I 15911,13111541.145 I IIII
I
I
OESEHVOLV!MENTO C!fNliF!CD E l!CNOLOG!CO
I
l IIIi
I
I, DESENVOLVIMENTO ClENllflCO E TECNOLOGICO
I,
I
I
I
NATUREZA DA DESPESA
I
INVESTIHENTOS
I

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

11.934.111
I
I

11.m.m
12.!il.!ll :
l2.!tl.lff

I
i
I

12.1!1.111 •
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IA PRECUS OE FEVEREIRO UE I!!! I

ANEXO IX

-----------------

ICANCaAHEHTO
PROCRANA UE TRABALHO
I·
I 15111 SECRETAIIIA DA FAZENDA
I 15911 ftmDO OE OESENVIII.VII!ENTD OU DISTRITO fEDlRAL - FUNOEFE
I.
I
I
CIIOIGC
ESPECIFICACAO

,_____
I
l 15911.14131211.129
I
I
I

I

I

RECURSOS DO TESOURO I
~·--.:-l.--:0:-.;.-..-----··--------------------1

PRIJJETOS

t

TtHAL

1---..;__--:---------: ----------- '
I
I
OBRAS E EIUIPAI!ENTOS DO SISTEJIA OE APOIO AS ATIVIDADES
I
PRDDUTI\IAS
I
IIII
I
EXECUCAC OE OBRAS E AiUISICAO UE EIUJPAHENTOS PARA C SISTEI!A I
AGRICOLA
I

IIII

I
NATUR!ZA DA DESPESA I
INVESTIHENTDS I
IIII
OI!RAS NOS JAIIOINS BOI ANIJ:U E ZOCLOGIJ:ll DE BRASILIA
I
: 1011
EXECUCAO DE OBRAS NO JARDIH BDTA!IICO

3.511.11!
3.5tl.ltl I
I

I
3.511.161 :

462.111
231.111

NATUREZA DA DESPESA I
INVESIIHENTDS I

1112
EXECUCAO OE OBRAS NO JAROIH ZOOLOGICO

231.111
231.111

NATUREZA DA DESPESA
INVEST!HENIOS

I 15911.11H31991,149

·I
: AUVIDADES

'
'.

,

I
I
I
I
I 15911.11111161,131

Fevereiro de 1990

231.111

IIII

OBRAS E EIUIPAI!ENIOS DO SISIEHA OE EOUCACAO

221.111

I IIII
UBRAS E AQUISICAO OE EOUIPAHENTOS PAliA O ENSINO HEDIO

221.111

NATUREZA DA DESPESA I
INVESIIHEHTDS I

I 15911.18162281.133
I

221.111

IIII
ISI.tll

OBRAS DE CDNSlRUCAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORIIVOS

IIII
CONSTRUCAD DE PAROUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS NAS CIDADES
SA IELIIES
• I
I
NAIUREZA DA DESPESA I
lNVESTII!ENTOS I
•

I

151.1Bt

m.111

-----·------------------------------

-------·~·
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IA PRECDS OE FEVEREIRO DE !9901
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ICAHCELAME!HO
PROGRAMA DE
I.
I !5111 SECREIARIA DA FAl1:NDA
I !591! FUNDO DE OESENVOLV!MEIITO DO DISTRITD !EDERAL - FUNDEIE

IRABALHO
RftURSOno TESOURO I

l-------------------------------------------------------------------1
I

PROJETOS

ESPECIFICACAO

CDD!GO
I

1---·---- ----

IOIAL

1---------:.-:----------·-------- ------:

I 15911.18482471.141 I IIII
I
I
OBRAS E ECUIPAMENIDS DO SISIEHA CULTURAL
I
I III!
I
I
HECUCAD CE OBRAS E AIUISICAO DE E9UIPAHE~TOS PARA O SISTEMA I
CULTURAL
I
I
I

19.656.100

!9.656.111 I

I
HAIUREZA DA DESPESA I

INVESTIMENTOS I
I
I

I
I 159ti,IISB57!ÍI,I67
I

I
I AIIVIOAUES I

mi
OBRAS OE URBAlUZACAO
llt!
URBANIZACAU 00 PLANO PILOTO E CIDADES SATEL!IES

19.656.ett
423.t91 :

423.111

NATUREZA DA DESPESA I

IHV.ESTlHEHl OS I

423.ltl

I

1591!. !1!132!1.135

1011
35.573.1111 :

OBRAS OE HEUIOR!A QOS SERV!COS FUNERARIOS

IIII
35.573.111 :

OBRAS OE Hl1HORIA DOS SERVICOS FUNERARIOS
NATUREZA OA DESPESA I
lHVEST JHEHTDS I
I
I
: 15911.11613271.136 lltl
I
OBRAS OE AIIPLIACAO 00 SISTEMA OE ILUHINACAO PUBliCA
Iii!
I
I
I
I
AMPLIACAO 00 SISIEHA OE ILUHINACAO PUBLICA NO PLANO PILOTO E I
I
I
CIDADES SAIELJTES
I
I
NATUREZA DA DESPESA I

IHVESTIKEHHlS I
I
I 15911.13763151.126 I IIII
I
I
I
OBRAS E EIUIPAHENTOS OU SISTEMA OE SANEAMENTO SASICO
I
: 1111
I
EXECUCAO DE OBRAS E ABUISICAO DE EIUIPAMEHTOS PARA O SISTEMA
OE CDlETA E TRATAMENTO DE LIXO

35.513.111 :

76.111
76.tBt

76.111
31.511.1!1

31.511.111

HATUREZA OA DESPESA
INVESTIHEHTUS

------------
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PROGRAMA

DE

fRAOALIIO

I.
I !5111 SECRETARIA OA FAZENDA
I 15911 FUNDO OE OESEHVOLV!KEN!O 00 DISTRITO FEDERAL - FUNOEFE
IEctJRSOS DO TlSOURO I
1-----·~-·--------,..--:o.-.-.-_-._-------·------:----~-- ·-----~-----·-------1
I
I
I
COOIGO
I
E S P E C I F I C A CA O
PROJETOS I ATIVIOAOES I
!OfAL
I
I
I
I
----1----------:----------- -------------: ·-------------:
I !5911.!6885341.131 I lltl

I

OBRAS DE CDNSTRUCAO OE ESTRADAS VICINAIS NAS CIDADES

1.m.eae

I
SATEL!TES
: ltll
7.121.111

CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS CIDADES SATELITES

I
NATUREZA DA DESPESA I
INVESTIHlNTOS I

------------·

7.121-111

-----------r orAL

1

-~----:

-----------:

l 162.4t6.1tl l
I

--------------------------------
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--------·
---------·--TRARALIIO

ICAJIC<I.AHEHTO
PROGIAHA OE
I
I m11 SECRETARIA OE OESENVOLVIHENTO UROANO
I ~9112 COI!PANHIA OE AGUA E ESflOTOS OE ORASILIA - CAESO
1--~--------

1
I

HCzS !,te
PRECOS OE Ft'JEi!EIR(fÕ[ 19901

COO!GO

ORCANENIO OE IIIVESTINENrO I

RECURSOS OE TODAS AS FONTES I

----------------------------··-·----:
ESPECIFICACAO

PROJHOS

:------M--:-MM-------------·------

I ATIVIDAOES I

r Or A L

-1-----•:...------l---------:

''

I
I 49t!2,137612!5,156 I !tlt

H.I&B.Ui I

OBRAS CIVIS DA CAE58

: 1911
OBRAS Cl!JIS DA CAESB

I

I

~9112.13764475.158

l
l

NATUREZA VA DESPESA

I

INVESTIHENTOS

tuea.eu
~54.B5t.eea

I IIII
I
SISTEHA PRJOUTOR DE BRAS!LIA E AREAS ADJACENTES

: fifi
SISTEHA PRODUTOR DE BRASILIA E AREAS ADJACENTES
NATIJRElA DA DESPESA
INVESTIHENTOS

I

~9112.13764475.161

251.85!.!11

1!!1
S!ST<HA DISTRIBUIDOR OE ORASILIA E AREAS ADJACENTES
III!
HELIIDRIA ~AS REDES DE DISTRIBU!CAO DE BRASIL!A t ARfAS
ADJACENTES
.
NATUREZA DA DESPESA
INVESTIHENIOS

JS.685.e;te

3B.605.!1t

l
~9112.13764485,131

I

~6.760.tU0

I IIII
MELHORIA DO SISTEHA DE AGUA E !RATA/lENTO SANIIARIO 00 DF
: III!
HELIIORIA DAS REDES DE AGUA
NATUREZA DA DESPESA
INVESTIHENTOS

23.381.111

: 1102
HELIIORIA DAS REDES DE ESGOTOS
NATUREZA DA OE.SPESA

INVESTIHENTOS

23.381.101 I

'
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-

fA PR(COS DE

FE!JE~EIRO

:-:-:---;·--i--:---.-,-,.---•.-,-,----':7·~-----,---.~.--:-.-•-.-.-----;-------------~~~-----::-;.........:.........:_.
~ ~- 0, G ~ A H A O f
I ,R A B. A l 11 O
ORCAHENTD DE INVESUHENTD 1
. - .I
., '
I 491!,_ ~ECRETAIIA' ~E .O~SfNVOlVIH\'.f,D, U/BnND
., ,
I
.~9112 COI<(AijHJUE, '!Q~.A psGDTDs ,D,t BRASILIA - CAESB
RECUR>OS DE TODAS AS fONTES :
,I
• • - .-,-,•t-.----.-,-·. .-.--,-.- - - - - - • - - - - · - - - ·--~--"'---"'-'--'-'-'--',!__:

I CANCfl.AHENTO
I

'·

!

:
!'" 'j..:_.:.__.

!.
:
----'''-"~···

CDOIGO ; , . ,

•. • : '• 1: I

·1 :. ''

' ,.,..

·

· · ··

i"
• , Í_

, ,

• sisrEHA ;é_ót.poo

' ·'r

...

L- Afi!JIOAOES

T O TA L

----------i--·------------ i
:

''
''

j.

'.

. 1ij2 i 1112

..'

:

~26.91~.600

Dt: aoAsr(i~ ifliiis. ioJÁmn:s

,,l,tll~
''.•!,
-'"•·'•'l-o•
~ , HELHORl! P.Os ESGD!DS SANITARIDS

.,·•: ,_.., i
:.
'
. '·

PROJETOS

,, - ~
'
• ; - - - - - - - , - . - - - - · - - .-,-~~~----------I------------ J

I ~9112.1376~495.163 : IIII

r ·

.

. , _, , E S P E C I F ,1 C A C A O

',.

NATUREZA DA DESPESA
IHVfSTUIEIHDS

l70.78~.00t

NATUREZA DA DESPESA
-- INVESTHIENTOS

.248 •.294.088

__ _,
R:;IIAIIEJAHE,HD OE REDES

:

--.:---;-;-.,.-.------------------:--------------,---------------:

--------,------~----~-------

T D 1 Al

(A
PARECER
PARECER Nt 2, DE 1990
Da Comissão die Constituição e Justiça,
sobre o Ofício '~!'_n• 4, de 1989, (OfíciO
n' 3 - P/Mc-·.te 28-2-89, na origem),
do senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaD;linhando ao Senado
Federal, cópias das notas taquígráficas
e do acórdão proferido nos autos da Execução n• 342-3/DF, pelo qual foi "declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da dedução de 0,5% prevista no
art. 8' do Decreto n• 68.419, de 25-3-71 ".
Relator: Senador Aluízio Bezerra
Comunica o Excelentíssimo Senhor Presi~
dente do Supremo Trib.unal Federal, através
do Ofícío "S" n~ 4 de 1989, ao Senado Federal, que aquela Corte, em acórdão proferido
no dia 19 de novembro de 1987, e publicado
no Diário da Justiça de 17 de junho de 1988,
tendo transitado em julgado, conheceu da
Ação Cível Originária n9 342-3, que teve como autores os Estados do Paraná e do Pará,
declarando a inconstitucionalidade do art. 89
do Decreto n~ 68.419, de 25-3-71.
O expediente do Supremo Tribunal Federal observa o disposto no artigo 411 do Regimento Interno do Senado Federal, contendo
em anexo o texto da legislação impugnada,
do acórdão proferido e das notas taquigráficas da sessão em que ocorreu o julgamento.

781.297.119

181.297.!11 :

Comissão do Distrito Federal.)

A ConstitUiÇãO Federal, no seu ãrtigo ~2,
item X, confei'e ao S"enado Federal a atribuição privativ-a -de decretar a suspensão total
ou pardal de leis julgadas inconstitucionais
por decis-ão, transitada em julgado, do Supremo TrlOUOat Federal:
Trata-se aqui, de eliminar do nosso sistema
jurídico aquelas. leis que porventura se choquem com os dispositivos de nossa Carta
Magna.
Assim de acordo com o referido acórdão
do Supremo Tribunal Federal, a dedução de
5% previSta no art. 8~ do Decreto nY 68.419
de 25-~3-71, refere-se ao produto do imposto
único sobre energia elétrica, previsto na
Constitu-iÇão -peaeral de 1969 em seu .:i.rt: 26,
n~ II, que dispõe que sesenta por cento do
produto da arrecadação desse imposto será
distribuído aos Estados, ao Distrito Federal,
aos Municípios e Territórios. O parágrafo l\'
do mesmo artigo acrescenta que "a distribuição s-erâ feita nos termos da lei federal
que poderá dispor sobre a forma e os fins
de aplicação dos recursos distribuídos ... "
Cabe lembrar aqui que o texto constitucional em tela é a Constituição de 1967, e
sua Emenda n\' 1, de 1969.
Pondera o ac_órdão da nossa Corte Suprema, entretanto, que;
" ... a lei federal, pelo que se vê do
parágrafo 1~ do art. 26, só pode dispor
sobre a distribuição propriamente dita

e Sobre a forma e os fins de aplicação
dos recursos distribuídos.
Não sobre o objeto mesmo da distribuição, constitucionalmente previsto,
que há de ser sempre "sessenta por cento
do produto da arrecadação."
Nenhuma dedução se autoriza no inciso
II do art. 26, ou mesmo no parágrafo 1~, ainda
que a título de despesas de arrecadação e
fiscalização do imposto.
Atê porque, como é corrente na doutrina
e na jurisprudência, em princípio, ao poder
que institui e arrecada o imposto é que cabem
os ónus decorrentes dessa arrecadação e flScalização.
Isto posto, oferecemos aos nossos ilustres
Pares o seguinte Projet,o de Resolução:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 1, DE 1990
Suspende, de acordo com a decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em acórdão de 19 de novembro de
1987, a execução do art. s~ do Decreto
n• 68.419, de 25-3-71, nos termos do que
dispõe o artigo 52, inciso X, da Constituição.
Artigo único. Fica suspensa, de acordo
com decisão proferída pelo" Supremo Tribunal Federal, em acórdão de 19 de novembro
de 1987, pubticado a 17 de junho de 1988,.
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Os recursOs foram obtidos e 9~tacados,
As ac~ações e o libelo reiterados pelo nobre Senador Mário Maia eram, realmente~ junto ao Governo Federal, pelo GOvernador
revestid(ts de-gravidade inusitada, e não me Flaviano Melo, pelos re_presentantf!s acrea~
dispus a analisá-los, também perante estaCa-- - rioS no Congresso Nacional~ pelOS ~epresen
sa, sem antes tomar cíência da verdade em t~D:t~s locai~_~o, Iqcf~•, e!ll ~u~a,,por todos
torno da questão. Sim, porque assistência e . quantos estavam rc;:almente ·_empenhados no
amparo a·os agricultores sempre foram pontos - atendirnentõ áõs Pari:i::l~iiók: Sô rião saíram
fundamentais e tratados por mim com o res-· ma'ís cedo porQue- áiri'õ'ViirieÍlta·ção;em torno
peito que cobro dos companheiros, no Parti- da sucessão presidencial, '?as dificuldades ledo e_ na vida pública acreana, dignidade e gislativas provocaram o retardamento da
responsabilidade em sua abordagem.
aprovação do corn_p'?_tf_9!e_ e _igç_lJspens:ável
E é com esse- senso de responsabilidade pr~jeto de lei que abriu os créditos ~rç:amenO SR. PRESIDENTE (Nabor Jún\Ór) quevenhoesclarecerãNação,porseusRe- tá_nos.
--=--- __ -"
-·, _ ~:.~··
O expediente 'ido vai à publicação. :
presentanteS, o que realmente se passa em
Ao mesmo tempO,'Ol'anij)Ulando a boa-fé
Do expedie.Ote lido, consta o Projeto de
Sena Madureira ....;.. fatos graves, onde a vio- dos parceleiros e até mesmo a generosa ação
Lei do DF n·' 8, de 1990. A matéria será
léncia detonada pelo radicalismo e pela ce- spcial da Igreja, agitadores _radical~zavam e
despachada à Comissão_ do Distrito Federal,
gueira partidária e ideológica -tenfou estabe- tornavam violentas as justas pretensões dos
onde poderá receber emendas pelo prazo de
tecer um confronto que Poderia, até mesmo, agricultores e seus familiares. O ·próprio Bis5 dias. Encaminhada ao Senado nos termos
resultar na morte de trabalhadores!
po Dom Moacir Grecchl, cuja atuação pastodo art. 4~' da Resolução no 157, de 1988, a
Vamos aos fatos, Sr. Presidente, Srs. Sena- ral merece respeito e aplauso, foi obrigado
proposição terá tramitação urgente, devendo
dores: temos uma Constituição em pleno vi- a interVír, expulsando, da Comissão Pastorai·
a ComissãO do Distrito Federal emitir seu
gor, aprovada e saudada _pela Assembléia so- da Terra, de sua Diocese; um desses agitaparecer no prazo máximo de 25 dias.
berana eleita_em 1986 e da qual fizemos pane. dOres insanos, o Sr. Adão Costa. ·
O SR. PRESIDEN'J'E_(Nabor Júnior)A Lei Magna atribui ao Poder Judiciário
Isso não impediu, entretanto, que a vida
Foi encaminhado à publicação parecer da Coa -soberania maior na resolução_ dos impasses pacata e produtiva de Sena Madureira se visse
missão de Constituíção, Justiça e Cidadania
sociaiS, políticos e econômicos.
agredida pelo tumulto que atingiu seu ponto
que conclui pela apresentação do Projeto de
Nela, estão estabelecidos os direitos dos mais grave com a instalação de um acampaResolução no 1, de 1990. A matéria fícará
mento de parceleiros e familiares de parcecidãcfâos e dã sociedade como um todo sobre a mesa, durante 5 sessões ordinárias,
e não se prevê, em momento algum, ao conleitos no terrenO fíOriféír1ÇO ã representação
para recebimento de emendas, nos termos
tráiio; Veda-se expressamente, se usem como do Incra naquele Município, nos meses de
do disposto no art. 235, II, F, do Regimento
instrumentos de ação política a depredação, agosto e setembro de 1989. Foram 52 dias
Interno.
a usurpação, o cárcere privado, a destruição freqüentemente ca6tiCõs~ que O Governo do
Sobre a mesa, requerimento que vai ser
de bens_ e docu~entos __públjc9_s, a manip_u~ Estado e as repartições federais envolvidas
lido pelo Sr. 1~ Secretário.
lação crimin-oSa. de pessoas simples e hones- procuraram acalmar e trataram com alto espítas_
rito tolerantemente democrátiCo.
É lido o seguinte
Cf!espelio- que tenho pelo povo de Sena
A verdade, como sempre, apareceu no fim
Madureira e pelos me_us concidadãos em ge- do ano, com a aprovação do projeto tão deREQUERIMENTO N• 12, DE 1990
ra!, repito, fez-me colher, primeiramente, as fendido por nós, representantes do Acre, no
Nos termos regimentais, requeiro a retirainformaÇões corretas para, só então, assomar Congresso Nacional: As etapas posteriores
da da Emenda n'' 1, de plenário, de minha
à tribuna. Com fatos e não com versões ten- sanção da lei e ab_ertura d.o _crédito corresponautoria, apresentada ao Projeto de Lei do
denciosas.
dente, foram cumpridas nos me·s_es seguintes
Distrito Federal no 31, de 1989, que "Dispõe
- Existe, em Sena Madureira, o Projeto Fun- e,- há algumas semim~;· ii ~êifil.hdro fçi entresobre a alienação de imóveis residenciaís fungue ao Basa para sú ni:paS"Sado, fin'a.lniente,
diário do Incra denominado "Esperança",
cionais do Governo do Distrito Federal e a
onde foram assentados centenas de parceaos beneficiárioS~ -- ---- - -utilização dos recursos. dela oriundos na reculeiros das mais diversas origens, englobando
Atropelados pelª .realidade,_Qs agitaraperação das escolas da Rede Oficial de Ensidres, infiltrados entie. OS_ parceleiros, procudesde fam.f!ias nascidas no próprio Acre até
no".
migrantes das mais remotas regiões naciorã.vam sempre tunlliltliai a· situaçãO;· usando
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1990.
nais. E a· Projeto "Esperança", a exemplo
Os mais condenáveis expedieÍltes, como di-Senador Cid Sabóia de Carvalho.
vulgar notfcias fals?s de pagamentos inexisde outros anteriormente estabclecidos na Retentes. E chegaram_ao:extremo de patrocinar
gião; ãbriu inscrições para os parceleiros inteO SR. PRESIDEN.TE (Nabor Jtlnior) ressados em créditos e financiamentos atrae insuflar a invasão- do p·e:rímetro url?_a~o de
O requerimento lido será incluído na Ordem
vés Cio Procera, cujos recursos-são pFopoteioSena Madureira para· üm nOvo acampamento
do Dia oportunamente. (Pausa.)
nalmente fornecidos, em conjunto, pelo lnnas calçadas do Incra - e, não satisfeitos
(0 Sr. Nabor Júnior Suplente de Secreera e pelo BNDES e têm como pagador o
com isso, partiram para a invasão da sede
tário, deixa a cadeira da presidência, que
daquela repartição e destruíram parte·de__seus
Basa, por sua rede que atende aos municípíos
é ocupada pelo Sr. Wilson Martins.)
--~
equipamentos, móVeis e utensflíos, além de
amazónicos.
ras-gar e danificar processos de interesse dos
Em momento algum, o Incra, o Governo
O SR- PRESIDENTE (Wilson Martins) do" Estado e os líderes polítícOs da ReiDão
próprios trabalhadpres_ que encaminhavam
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor se omi~ram riO encaminhamento da questão.
áquela ação criminosa.
Júnior.
Além dos prejuízos materiais causados ao
Nem mesmo a falta de recursos, crônica na
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. eco!J-omi_a_ n_acional, agravada ainda mais no
prédio, atingiram gravemente seus funcionáPronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi- . ano--passado, fez esmorecer a luta constante
rios, chegando a seqüestrar e manter em cárdente, Srs. Senadores, este plenário tem ou- em busca dos fundos federais para financiar
cere privado a administradora do "Projeto
vido, nos últimos três dias, denúncias canden- os parcdeiro-s do Projeto "Esperança".
Esperança''e alguns auxiliares.
Lamentavelmente, todavia, enquanto as
A Direção Regional do Incra não teve, portes sobre fatos ocorridos no Município acreano de Sena Madureira, envolvendo parce- pessoas responsáveis se movimentam pararetanto, alternativa; pediu socorro à Polícia Federa!, que cumpriu sua obrigaçáo de desimleiros do Projeto de Assentamento "Espe- solver o problema, um quadro de tumultos
pedir o prédio, libertar os funcionários serança", de responsabilidade _do Incra, e ele- e violênciaS foi deflagnido no Município, com
mentos estranhos â coletividade e sem qual- a decisi~a_p_?I):icipação de pessoas adrede ali
qüestrados e deter os responsáveis pela agresquer vínculo efetivo com o grave probféma.
são_ Sim, pois- não se pode negar que foram
plantadas por interesses escusas~
a execução do art. s~ do Decreto n'' 68.419,
de 25-3-71~ nos tetmo'S_ do que dispõe o artigo
52, íteni X; da Coilstituição Federal. Sala das -cómiSsões-, 5 de -dezembro de
1989. -Cid Sabófa de Carvalho~ Presidente
- Aloízio Bezerra, Relator - Ronaldo Ara~
gào- Meira Filho....:.._ Wilson Martins- Mauro Benevides-- Marco Maciel- Aluízio Bezerra- Francisco Rollemberg - Jutahy Magalhães - Leite Chaves - -Antonio Luiz
Maya.
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agredidos o Poder Público, as pessoas ãtingidas e os próprios parceleiros transformados

·honestO opOSiê6niStâ de ôUtrOs teniPos. E saberá, sem dúvida, reconhecer a lisura e, a
em massa de manobra do radicalismo desvai- veracidade dos fatos que âcabo de relatar aos
rado.
nossos nobres Pares de outras Unidades,
Serenamente, com0 agiu no resgate do pré- ·Membros- de uln Pai-tainfmto ciue buSca, rio
dio e dos: funcionários do Incra, a Polícia Fe- autêntico respeito à cidadania, a redenção
deral transferiu o caso para o Poder Judiciá- da Pátria que tanto sofreu nos tempos recenrio, que, com sua sob6ááia e indiscutível au- tes da ditadura.
toridade constitucional, mantém presos seis
O Sr. Mário Maia- Permite V. Ex~ um
cidadãos - cinco legítimos parceleiros e
aquele manifestante espúriO, prOfissional da aparte, nobre Senador?
agitação_ é· dO caos social, -..:\dão ·casta. ·._· ·
-O SR. NABOR JÚNIOR- Corri muito páEstão todos detidos em Rio Branco, aguardando que a Justiça Federal se pronuncie so- zer.
bre seus destinos, como ê normal e inevitável
O Sr. Mário Maia- Nobre Senador N abor
em países democráticos.
Júniõr, natlirãlmeõ.te v.·-Ex~ esfá trazendo
E O Brasil, a despeito do desespero desses à Casa a versãO óffcial - a versão ofícial
ihcónfoi'mados, é um País democrático! não só do Governador do nosso Estado como
De minha parte, Com·o" acreano e conhe- ·a do INCRA-e até cfêi-Governo Federal. V.
cedor profundo das difkufdades enfrentadas
Ex• está na posição correta de defender o
pelos parceleiros do -"Esperança" e dos de- seu_ Governo, de defender uma _repartição,
mais projetas de colonização, faço votOs i:Ie o INCRA presidida pela irmã do Governaque a mão da Justiça não se faça pesada sobre
dor._ Ent"retã.rito, perglirtto se V. Ex~ teve o
os cinco legífíffiós parceleiros-erivolvidos· no -Cuidada;· qUãrido foi a sena Maâureira, de
processo. Embora_náo aprove se_us métodos, fazer levantamento dos acontecimentos, de
sou sensível à realidade difícil e -problemática ·visitar -os ·encarcerados na Penitenciária Olique os cerca-e os afeta.
veira Conde;em Rio_ Branco, como fizemos.
E, embora todos devam resp-onder pelos L<!-, (ll!_vim()_s_ um por um dos parceleiros, e
próprios erros, não pode ser esquecida urila <? dep_~im~~t.t~ de cada um_c}!ve_rge profundacircustância atenuante: a-de terem sido mani- mente" da versão que V. Ex• está manifespulados por frios e inesciu:putosos agentes
tandO--no Plenário. Naturalmente que todas
do caos.
_essas_ providências foram tomadas mas y.
O problema chegOu ao seu término há al- EX~; no Se!J. próprio 9-iSCUrso, acal;m de referir
guns dias, como se previa, quando o Basa que os p"arceleiros a partir de agosto do ano
creditou os valores relativos ao Projeto "Espassado, já estavam com 52 dias de acampaperança", à razão de 95 mil cruzados novos
mento na sede do Incra e nas suas proximipara cada parceleiro, recursos que serão apli- dades. Portanto, não foram ações políticas,
cados na melhoria das condições sociais e das de partidos políticos ou de agitadores que
estruturas de produção das respectivas glelevaram esses colonos a se acampar, durante
bas.
52 dias, na sede do Incra. DepOis, eles resofNem mesmo esse final feliz- e que todos veram chamar-nos, pois estavam próximas as
sabíamos iria acontecer - evitou que eleeleições e não vinha a solução que desde o
mentos-da Cut, do PT e àe organimos estrapri·meir<Y !.-emestre'"esperavam·; ·e- o-u-overnc;
nhos às reais aspirações dos parceleiros, nem
procrastinou na resposta aos seus anseios.
mesmo a entrega dos créditos inibiu os bader- ~r~meirO; abr"iu ali!itamento para o c~édltO;
neiros, que tentaram tuiimltuar, de todis as
após eles at_~nderam a todos os procedimen~
formas, a alegria dos p-arceleiros.
tos da requisição -do crédito, quando já espeMas, todos sabíamos também que a alma
ravam a sua liberação, foram chamados_ generosa e ordeira dos trabalhadores de Sena V. Ex' dev_e saber disso~ Com seqs Assessores
Madureira seria mais forte. E a informação
e o Governador devem tê-lo fnformado que me chega fOi de que os próprioS parCe- parareformular a cédula de crédito!_-c:>s seus
leiros se incumbiram de saudar a chegada contrato_s, porqu~ o !ncra havia dado parecer
dos emissáriõs do Basa e de rejeitar as tenta~ de que havia um grande índice de pedidos
tivas de prejudicar seus financiamentos.
para a pecuária; era do interesse dos governos
É evidente_ a intenção de criar fatos pOlíti~
Feâeral e Estãdual que não se desse esSe crécos rendosos para uma oposição que, sincera~
dito para a pecuária. Então, deveiiam eles
mente, não posso aceitar.
proceder a uma reformulação dos seus conEu mesmo sempre militei na oposiÇãO; fi- -tratos para fazer uina lavoura perffianente.
derando sua bancada na Assembléia LegisPortanto, tumultuado _o processo do crédito,
lativa do Estado do Acre e participando da
o lncra negou, numa segunda fase, tivesse
reação nacional ao arbítrio e à ditadura. Ja- dado parecer no sentido de haver uina grande
mais, todavia, adotei ou aceitei agressões e
incidência· de pedidos de crédito para a pecuávioléncias como as que hoje abordo.
ria; voltando atrás, propôs novamente uma
Por isso. Sr. Presidente, Srs. Senadores,
reformulação dos contratos para fazer uma
minha presença hoje, nesta tribuna, com a reavaliação dos valores. Enfim, foi procrãsalta responsabilidade de esclarecer a Casa sotinado tantas vezes e os parceleiros sempre
bre os reais fatos, no episódio de Sena Maduespera!J.dO p_(lr uma~Iução. Ora, o Basa pasreira, reiteradamente abordado pelo nobre
sava e dizia que a culpa era do-InCra; o Incra
Senador Mário Maia. Estou certo de que S. dizia que era do :Sasa, o_Basa dizia que era
Ex~ não deixou de Ser o combativo porém
do BNDES; etiffm, os parceleiros, pessoiiS
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humildes não tinham unia informação correta
dó que acontecia e terminaram acãinpando,
como V. Ex; Ialciu, durante 52 dias; levantaram o acampamento, a~reditando nas promessas da solução, dentro de poucos dias,
feitas, inclusive pela Superintendência ou Diie-toriã do. Incra. Esperaram. Passou a ano
de 1989 e entrou o ano de 1990. Eles voltaram
a ocupar a sede do Incra, como V. Ex• está
informado, no dia 8 de janeiro, e dialogaram.
H~~}~-E~~-(j~missão d~ 12 ou 13 par~eleJroS
para; atrave's dos funcionários Drs. Lúc1a e
José Viter, neg-ociar com as repartições competentes. Eles negociaram, esperaram, foram
feítaS' va·fiaS promesSas e, por fim, o povo
cobrando da comissão-uma solução. No dia
10 ou 12, telefonaram-me de Sena Madureira, informando que alguns que faziam parte
da Comissão estavam encarcerados, como o
Sr. Dimas, e declarando que a situação estava
fic<indo ca6tic3, Q.u-e eles nãci tiiiham mi:tis
meios de conter a insatísf3.ç8.0 daquela coletividade composta de mais de 400 colonos, já
querendo toniar atitudes impensadas; saindo
da ~~~!_u~e in~i~i_<!l:lal_para a manifestação- de
um inconsciente cofet_ivo. Na_vépera, dia 16,
foi feita pela Dr"_-Otília, a prõrriessa de _que
iriã; no dia 17 e -deu o- prazõ até 8:00 horas
-dirimir as dúvidas e resolver, por fim, os
problemas. No dia seguinte, esperandÕ as autoridades, nenhuma- apareceu. A sede do Incra ficou fechada; a multidão, em frente, foise agiúmdo e, por volta de meio-dia ou tre:p;
. horas, quando a multidão já era incontida,
alguém invadiu a sede. E V. E~ há de convir
que, nesse momento, o fenôrilêno é psicossocial, semelhante a um estouro de boiada
como uma coletividade que está dentro de
um cinema. num ªmbiente fechado, e alguém
grita: «fogo" Todo mundo quer sair, sem
procurar janela ou porta: há tumulto, piso·
teio porque, naquele momento, as pessoas
deíx·am.--âe tãC1ocinatinâivlôuaimente--e pãs-=sam a ter o comportamento do inconsciente
coletivo. Foi o que aconteceu lá. A multidão,
ao grito, à exaltação de alguns, investiu contra a sede dolncra, quebrando algumas vidraças e depredando alguns móveis, rasgando
alguns pápeis, como a Polícia Federal teve
o cuidado de, minuciosamente, filmar e, depois, exibir, dando a sua versão. Ao mesmo
tempo, como V. Ex~ deve saber foram iricen:::diados alguns pneus velhos, no fundo do
quintaL Esses fatos estão sendo arrolados,
com rigor, pela Polícia Federal, como os crimes que V. EX" relembrou: formação de bando para cometer crimes, para manter alguém
encarceradci;:e_depredação de prédio públi·
co. Isso tudo não foi executado por pessoas
que pudessem ser identificadas. Se alguém
tivesse que ser preso, seriam 400 ou 600 pessoas, e não seis "bodes expiatórios" acusados
como agitadores e baderneiros. Fomos à prisão onde eles_estão encarcerados como presos
cõriiuns, com assassinoS, com ladrões, com
traficantes de drogas na mais abjeta situação,
com cuidados higiêhicos precários. Aliás, fizemos umi correção na penitenciária é, Iá;
tudo é precário: a alimentação, a águã potável, a água de banho vem de uma lagoa conta-
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ses parceleiros se viram numa situação constrangedora. A nossa campanha tem sido desenvolvida no sentido da concórdia. Realmente, não estainoS á favor da violência; miin
endossamos a violênCia
os· parCeleiros fizeram porqu_e não Somos adeptos delas, nem
V. Ex•, nem eu. _Sempre ·agirrios, n·a nossa
vida política, como apazigUadores, pacificadores de movimentos como este. Mas, no
caso, apesar de_ sermos contra, a_ 1yAÇilência,
achamos que foi uma coisa agli.d8:_:_eiji~ódica,
e que a Polícia Federal, j_u~~a~dJsWM~~~ID: o
Governo, está dando um tratamenfP. 1ngoroso
demais, porque os parceleiros, iricfy_~\v.~~ estão com suas glebas para colh~r ~;~tó Podeth
fazé-los. De modo que louvo a açao de, V.
Ex• de. vir mostrar o outro JadO+da moeda,
contar a outra história, mas corilo todo o fato
tem duas histórias, colocamos ao julgamento
público e das autoridades para ver quem tem
razão. Não estou sozfnho. V. EX" sabe que
está fazendo a defesa dos parceleiros. A sociedade organizada do Acre - através ~da
Comissão Pastoral da Terra, dos partidos poIiticos, entidades representativas de_ bairro _e
várias outras entidades que já cítainos_aq.ui:
- depois de fazer - uma análise mais profunda e não fiCar apenas nã. versão dos jornais, na versão oficial do Governo e das auto_ridades_ que__ estão fazendo o inquérito,· posicionar-se a favor dos parceleiros que estão
encarcerados. A nossa campanha é no sentido de que eles_sejam postos em liberdade
para que o inquérito seja arquivado e os crimes, em que estão capitulados, desqualificados, porque, realmente,,fi,cadifídl ide,ntíficar os criminosos em uma ação de coletivídade praticada por mais de 400 pessoas. Eram
esses esdarecímentos que gostaria de fazer,
complementando os três discursos que fiz
aqui, em foima de campanha, e louvar a s.ua
vigilância de, como homem do Governo, vir
procurar também limpar-·um poucO a face
do Governo na precipitação desSes fatos que,
de qualquer maneira, enodoaram a paz do
nosso Estado. Se formos buscar as causas pi-ofundas, V. Exa há de me dar razão em que
o Governador Flaviano tem profunda culpa
nesse processo, haja vista no ano passado,
durante as eleições municiP_á"is ·para Rio Branco, S. EX" aproveitou o créditó desse dinheiro
e foi pessoalmente entregá--lO aos pan~deiros,
acompanhado dos candidatos a prefeitos e
vereadores e fazendo proselitismo eleitoral
com o dinheiro público. Isso foi objeto de
denúncia nossa na Justiça Eleitoral, que a
recebeu, abriu incjuérito, ouviu várias testemunhas, e a culpa só não foi qualificada porque, no arrazoado final, se concluiu que, no
momento em que o Governador fazia 'esse
proselitisffio, o candidato ainda não estava
registrado como tal na Justiça Eleitoral: do
contrário, talvez S. Ex~- o Sr. GoVeniador tivesse entrado num processo de julgamento
pela Justiça Eleitoral, que provavelmente se-·
ria um impedimento, não pelo impeachment
que pedimos em virtude desse processo, mas
pela própria Justiça Eleitoral. Portanto, esses
fatos têm muito mais profUndidade do que
uma descrição simplesmente" doutrinária e

-que

J;lt,Ir9crática .t c~m9 y. Ex• a91~a de fazer, para
conheciní.en-to de todos. Peço desculpas pelo
~longaÍn<;:nt.o do meu aparte, mas estamos
·ctiSé.uiiild:o pioblema"s·sóciais da Amazônia
9,d4e~ial, qu7 deve~ fi~ar bem esclarecidos
r.a!~ Julga,mentp,<;Ie ?O~s~s Pares no Senado
Federa~. Muito. ob~i~a~o.
O SR. NÃBOR JÚNIOR - Agradeço a
V. Ex~ pelo aparte. Logo que tomei conhecimento dos pronunciamentos feitos por V. Ex·
na_ tríbuna desta Casa - inclusive, o último
._diS,curso de. V, Ex•, na tarde .de ontem, eu
presidia a sessão -procurei inteirar~me desses ~acontecimentos_ para trazer, também, a
. versãci d8.s. áutoridádes qrie "tivei:am participação efetiva nesse.prcicesso; telefonei para
"o GõVe'm'ãd~i- ,_ Parà ·a Superintendente do
~era e me informei sobre esses fatos que
inseri no _discurso que acabei de pronunciar.
Te'nho a versão de V. Ex•, naturalmente colhida junto aos interessados, e as pessoas que
f~_rf._~ rr~sas, inclusive esse ciqadão Sr. Adão
Co"St!l, que é recoilhecidamente um agitador
profissiona],_ tanto assim que ele foi para o
Acre: coino·rUnCioilárió' da Coiriissão Pastoral
da ter,ra e. ~pelas _sUaS 8.tividades deletérias,
COntó.fía.ndo a ()rientaçã_o_da própria Diocese
·(ijiiglda por D. Moacir Crecchi, fOi d~mitido
d_ãs: sUas fullçOés e ficOu encetando os parceleiros, a acamparem na· sede do Incra. Por
duas vezes, ele fez convite através da Rádio
Difusora de Sena _l\1adureira, _concentando os
jiirce'ieiros' a irem ao Incra,_ reCeber os seus
fiii_aflciariie·n.tOS, · q~ue, tOdáYia., não estavam
-ainda:,d_e_finido~. Os interessados se desloca/ãd-í"coffi-muita dificuldade...:._ V. ·Ex• conhece
a· re~iao o ride está iocaHzadO o piojeto, que
fll'!o possui estrada tr_afegável durante grande
parte do ano - esse -cidadão fez com que
os parceleiros _se abalasse~ do projeto, com
suas· fami1_ias, e fossem receber o financia-menta _inexistente. -Ele fez a mesma coisa por
'Uin<i segu.nda veZ; quatido, inclusive, os parCeleiros estiveram acampados, durante 9
·Cii3:S, na sede do Incra. Quer dizer, ele provocou tudo isso, aproveitando-se do que todos
sabemos, que os parceleiros são pessoas humildes, bem-intencionadas, pleiteando esse
Crédüà. para melhorar suas lavouras, a condição_ de vida de suas famt1ias, fiados em que
crédito semelhante já havia sido anteriormente co-n·cedido a parceleiros de outros projétOS.
_Houve realmente a atuação ínescrupulosa
desse cidadão, que deve responder perante
a Justiça por seus atas, induzindo parceleiros
do Projeto Esperança às violências que são
reconht!cidas por V. Ex~ chegaram a virar
um. cario --e·a incendiar uma geladeira do Incra, a danificar máquinas de esci-ever, máquina de caiCUTãr da repa~tição e mantiveram
em cárcere privado a administradora do projeto e um auxiliar, durante oito horas.
Isso não podia continuar!
A autoridade tinha que se fazer sentir, fazer-se presente para manter a ordem. E foi
o que fez a direção do Incra solicitou à Polícia
Federal que deslocasse o seu pesso"al para
coibir os abusos. E friso a V. EX• que o povo
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de Sena Madureira estava tão revoltado com
esses acontecimentos que, no momento em
gue a Polícia Federal chegou no aeroporto
ôe Sena Madureira, tOda a população foi até
Já para aplaudir sua atuação, que pós cobro
à situação insustentáVel. Pérniifõ~ine repetir
que, durante cinqüênta e dois dias, os colonos
est_iveram acampados lá, instigados por esse
agitador reconhecidamente contumaz.
E por que a concessão do financiamento
tardou? Sabemos que foi em decorrência da
falta de recl).!sos do Incra que no ano passado
chegou a ser extinto. Revigorado, Sofieu uma
séi:ié de retardas, ficOU- S.em direçao durante
muito tempo e sem crédito para as despesas
mínimas de manutenção. O Presidente_ da
República, afinal, encaminhou ao Congresso
pedido de suplementação de crédito para que
o Incra pudesse _contínuar concedendo financiamentos. E o BNDES foi suprido dos necessários recursos que, por sua vez, repassou
ao_ Basa, intermediário final do pag~mento
de 95 mil crozado_S novos a cada um desses
parceleiros. Eles estão satisfeitos.
E digo mais a V. Ex': no dia da enúega
dos financiamento sem Sena Madureira, há
10 ou 12 dias, os militantes do PT, CUT e
de outrÇ~S partidos_de es_querda foram a Sena _
M_adureira para marcar presença no acontecimento - mas os parceleiros não aceitaram
essa participação, pedindo-lhes que se retirassem e vaiando-os. V. Ex~, assim, pode verificar que os próprios parceleiros estão repudiando a participação desses elementos.

O Sr. Mário Maia- Permite V. EX" um
esclarecimento sobre um trecho ao qual V.
Ex' fez referência? Os parceleiros ficaram 52.
dias acampados, sob o comando do Sr. de
nome Adão ...
O SR. NABOR JÚNIOR - Não só do
Adão, mas também dos outros membros da
Comissão, que também estão presos, juntamente com o Sr. Adão.
O Sr. Mário Mala- Então, há um certo
exagero nas informações que os assessores
do Governo deram a V. Ex• Neste sentido
temos informação de que o Incra reConheceu
a legitimidade do acampamento reivindicatório durante 52 dias, e manteve a D~ Otília,
que é a Superintendente ou Diretora do Incra, que foi lá, conversou com os parceleiros
e deixou como interlocutores os funcionários
e essa comissão. E a prova do reconhecimento da legitimidade e que não estava sendo
comandada por agitadores é que o próprio
Incra acedeu, combinou com eles mantê-los
n_e_sse acampamento dando-lhes alimento, café, almoço e janta. De modo que, nesse caso,
seria uma conivência do Incra com esse agitado_r. Adão, de manter os parceleiros acampados, sustentando-os com alimento, facilítarido inclusive com colchões para dormir, dando
uma assistência louvável, social, àqueles parceleiros mulheres, crianças, durante 52 dias.
De modo que acho que pode haver pessoas
no meio querendo tirar proveito, mas na realidade a ação foi uma explosão de impaciência, devido à morosidade com que os proble-
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mas foram tratados pelas autoridades competentes, nobre Senador Nabo r Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR -Muito obrigado
a V. Ex'.
Sr. Presidente encerrando a minha participação na tribuna ne.<ite dia aqui, no Senado
Federal, quero reafirmar, mais uma vez, a
dispsição e o interesse pennamentes na solu-

ção pacífica desse problema. Espero e confio
num julgamento sereno por parte da Justiça
Federal do_meu Estado. Preocupo-me, particularmente, em relação aos 5 parceleiros,_que
devem ter sido induzidos ao cometimento
dessas infrações e merecem, de parte da J ustiça, melhor acolhimento. Que lhes permita
se reintegrar ao trabalho e no convívio de
suas famflias no Projeto Reden(j.io, no Munícípio de Sena Madureira, no Estado do Acre.
(Muito bem!)

(Durante o discurso do Sr. Nabor Júnior, o Sr. Wilson Martis, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Nelson Carnerio, Presidente.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Sendor Wilson Martins.
O SR. WILSON MARTINS (PSDB- MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, encaminhei a V. Ex• Sr. Presidente, e
foi rido pelo Sr. lo-secretário da Mesa, üin
breve requerimento, no qual eu anunciava
o meu desligamento do PMDB e o m_eu ingresso no Partido da Social Democracia.
Na verdade, Sr. Presidente,_sempre fui um
social-democrata, desde os albores da minha
vida pública. Já no ano de 1945, quando ingressei na vida pública, filiei-me à UDN, para
combater a ditadura de Getúlio Vargas.
Na Câmara dos Deputados, onde tive a
honra de contar com a companhia excelsa
de V. Ex~. inclusive fomos colegas na Comissão de Constituição e Justiça por longo tempo, tão logo ali tomei poss-e, fonnamos a Bossa Nova, que, hoje, já ~tá esquecida, mas
que naquele tempo representava um grande
avanço dentro do Partido em que militava,
a União Democrática NaciOnal. Fazia parte
também da Bossa Nova o Excelentíssimo Se~
nhor Presidente José Sarney, então um fogoso Deputado de esquerda, que proferia discursos. realmente empolgantes, e tudo fazia
crer que Sua Excelência continuasse e perse·
verasse nessa linha que adotara na mocidade,
mas da qual, sem dúvida nenhuma, Sua Exce_lência desertou, passando para um campo de
centro, inclusive de centroRdireita.
Depois do golpe de 64 e da extinção dos
partidos políticos, em 1965, quase todo o meu
Partido a UDN, camíO.hou para a Arena, perfilhando, portanto, o golpe e postando-se ao
lado do Governo vitorioso pelas atmas. Digo
mal pelas armas, ·pela coesão das Forças Armadas. Voltei para a minha banca de advocacia, no meu Estado, e, ao lado de dois companheiros ainda mais noviços do que eu, naquele tempo. formamos o MDB, qü.e era o Partido da resistência à ditadura. Tenho a satisfa-

ção, neste instante, de ver aqui, neste plenário, o Senador Mário Maia, que também era
um oponente aos dias difíceis, aos dias de
64, da ditadura militar que imperou no nosso
País.
Depois viemoS para a junção das forças
do Partido do M_ovim_e_n1o Democrãtico Brasileiro, um Partido de centro-esquerda, nitidamente de centro-'esquerda, Com o PP, Partido do Sr. Tancredo Neves. O Partido do
Movimento Democrático Brasileiro tornouse, sem dúvida, o maior Partido brasileiro,
mas ao mesi:i:Jõ tempo um Partido que foi,
po-uco a pouco, desfigurando-se perdendo a
sua imagem de um Partido de centro-esquerda, pela avalancha que acolheu no seu seio
homens de todas as tendências, políticos de
todos os matizes, homens de centro-direita,
homens de centro-esquerda, liberais. Sem
dúvida, o MDB e o PMDB representaram
um grande perfodo da história política brasi.Jeiia:, tendo o condão de, numa campanha
extraordinária levada por todos os pontos do
Brasil, derrotar o regime de força que durante 20 anos perdUrou no Brasil.
Passado este período, reconstitucionalizado o País, o que se deve às forças populares
e, também, aos líderes dos diversos partidos
engaja-dos no movimento, inclusive o meu
ex-Presidente e grande brasíleifo, a quem
rendo, nesta hora, uma homenagem merecida, que é o Deputdo Ulysses Guimarães,
por quem nutria, no passado, e nutro, no
presente, uma reverência e um respeito muito
grand~_._ ..
O Sr. Mauro Benevides --Permite-me V.
EX' um aparte?
O SR. WILSON MARTINS- Com muito
prazer, nobre colega.

o-sr. Mauro Benevides- Nobre Senador
Wilson Martins, embora já o tenha feito, dentro daquele requerimento formal de comunicação à Mesa, vem V. Ex' à triuna do Senado
Federal para, com ampla justificativa, apresentar aos seus Pares e à opinião pública brasileira a decisão adotada de desfiliar-se do
PMD B para abrigar-se em outra sigla partidária. Na própria tarde em que o 19-Secretário
do Senado lia o requerimento de V. Ex\ alguns CCiinpanheiros seus da Bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
lamentavam a sua decisão, sobretudo a perda
que desfalcou substancialmente os nossos
quadros nesta Casa Legislativa, no Estado
do Mato Grosso do Sul e no âmbito do PMDB
como um todo. Com toda a sua tradição na
vida pública do País - Deputado, Governador - , tendo sido uni dos propugnadores
da normalização política institucional brasileira, V. Ex• tem uma irriagem de político
do prestígio, de líder autêntico da sua comunidade e aquele Companheiro que nAs hostes
peemedebistas era sempre ouvido nos momentos das grnades decisões. Quando V. Ex~
agora reitera a sua admiração ao Presidente
Ulysses Guimarães, poderia dizer que também o Líder maior do nosso Partido tem pelo
Senador Wilson Martins o maior apreço e
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o grande respeito, por ser V. Ex·, sem dúvida,
aqUele homem de vida ilibada, com inestimáveis serviços prestados à comunidade do
País. Neste instante em que V. Ex~ comparece
à tribuna do Senado Federal para justificar,
ampla e cabalmente, a sua decisão, desejo,
com a Hcença do meu Líder em exercício,
Senador Leite Chaves, e falando também no
meu nome pessoal, desejo levar a V. Ex• a
manifestação da nossa Bancada e dizer que
perdemos a sua colaboração, mas teremos
sempre presente, nesta Casa e nas outras atividade_s_ políticas, a participação saiíente de
Wilson Martins na defesa da democracia e
dos interesses maiores do povo brasileiro.
O SR. WILSON MARTINS - Agradeço
penhorado o meu nobre amigo e querido colega Mauro Benevides as palavras que me
dirige, que tanto me analtecem e me comovem neste instante .
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o ato que
marcou o meu ingresso no PSD B contou com
a presença das mais distinguidas lideranças
da social-democracia brasileiia, como a dei
Senador Mário Covas, figura política tão bem
conhecida em todo o Brasil, por sua atuação
como Deputado, Prefeito de São Paulo e na
Assembléia Nacional Constituinte, onde S.
Ex~ liderou os nossos trabalhos de preparação
da Carta Magna, em vigor deste outubro de
1988. Também lá esteve o Senador Fernando
Henrique Cardoso, que foi Líder do PMDB
e quem anunciou a criação do Partido da Social Democracia Brasileira da tribuna deste
Senado. Ainda lá estiveram o ex-Governador
do Estado de São Paulo, André Franéo Mootoro; o Senador José Richa, meu ex-colega
na Câmara dos Deputados; -o meu amigo O di~
lon Ribeiro Coutinho, do Diretório Nacional
do nosSo Partido, homem de indústria, grande intelectual e grande político no Nordeste,
sobretudo na Paraíba e no Rio Grande do _
Norte, além de vários outros companheiros.
Foi uma cerimônia cheia de emoção, em
que criamos novos caminhos para a política
do meu Estado, pois, Sr. Presidente, o que
todos devemos fazer nesta hora é procurar
abrigo nos verdadeiros Partidos que nos caibam, é estar bem dentro do Partido em que
ingressarmos. Eu já não me sentia bem no
PMDB, embora contasse ali, como conto,
até hoje, com excepcionais amigoS e grandes
colegas, dos quais me despeço com grande
tristeza e a todos apresento a minha admiração.
Verdadeiramente, além dos motivos de ordem doutrinária pelo!'. quais deixei o PMDB
com amargura, não poderia deixar de men~
clonar que o pivô da minha saída foi a prátíca
política e a prática administrativa, com as
quais nunca concordei desde o seu início,
exercidas em Mato Grosso do Sul por parte
do Sr. Governador do Estado.
O Sr. Leite Chaves -

Permite-me V. Ex·

um aparte, nobre Senador?

O SR. WILSON MARTINS- Com muito
prazer, nobre colega Leite Chaves.
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Eu estou respon-

dendo pela Liderança do Partido do qual hoje
V. Ex• se despede. E o faz de uma forma
muito educada. Todos concordam que o nosso Partido é hoje uma casa mal-assombrada,
em chamas. E ninguéin- se _despede de casa
em chama<; e mal-assombrada. Mas V. Ex",
educado como é, ainda tem essas palavras
de despedida. Nós reconhecemos o valor do
seu trabalho em nosso Partido, enquanto esteve conosco. As suas judici0sas observações,
desde as Comissões Técnicas. até _estG. plenário,- a sua educada, tranqüila e honrada presença estão muito vivas. De forma:' qUe para
todos nós é muito doloroso isso, mas ninguém
pode substituir a realidade. O PMDB, na sua
primeira fa.<>e, cumpriu extraordinariamente
os seus objetivos. Ele foi Constituldo para
lutar contra o arbítrio, contra o AI 5, o 477
a violência, as torturas. Quantas vezes não
nos expu~;eqtos aqui desde 75! Esses objetiv_ó_s_
foram alcançados e a Nação brasileira os obteve através do MDB. Posteriormente percalços novos surgiram. Outras agremiações diferentes_ se intercalaram à nossa·e ficamos sem
objetivos. Um partido é como um organismo
humano. Ele só vive enquanto tem vontade,
enquanto sabe para onde ir, enquanto St movimenta em uma direção. E nós não temos
novos objetivos. Penso que, a esta altura,
a grande coisa que farfamos seria aprovar
essa emenda constitucional, que está em tramitação nesta Casa, que pennite a alteração
da Lei Eleitoral, para que criemos condições
de que outros partidos surjam saudavelmente. Um partido obedece a condições existenciais. Um partido só opera resultados válidos
quando sobrevive aos seus integrantes, quando tem história, quarido tem tempo. O
PMDB tem esse tempo, mas desvestiu da realidade. Aquelas observações feitas no artigo
que escrevi sob o título "Já é Tempo de nos
Dispersarmos"- penso que V. EX" recebeu
um exemplar -foi" feito sem paíxao; foi feito
friamente. Não há nada pior do que se ficar
numa organização política, onde já não há
mais eDtusiasnio, onde _ãuãS opíniões já nãOse ajustam harmonicamente, onde ele deixou
de ser um partido para servir à Nação a fim
de se tornar apenas um instrumento eleitoreiro: Um partido sem amanhã.
No PMDB estamos vivendo como peixes
que vivem numa lagoa, cuja água foge a cada
instante. Desta forma, não o censuramos por
sair do Partido. V. Ex• está agindo de acordo
com seu visum perceptum a partir do seu Estado. Senador, como neste País estão ocorrendo mutações muito significativas, espero
que nos enco-ntremos novamente em breve.
Estou- preparando a minha mala; V. Ex" já
teve a fortuna de tomar o seu rumo. Muitos
de nós estamos sem rumo ... Muitos querem
sair, embora vários não saibam para onde
ir. As eleiçõ-es estão próximas, os prazos são
exígüos, D_eputados têm de disputar. Desta
forma, ainda ficam na Casa. Entretanto, todos partiremos saudosos deste Partido. Ele
foi útil ao País, à Nação brasileira; foi quem
falou nos instantes mais difíceis. Lembro-fie
de que, desta tribuna, corri riscos, assumi

responsabilidades, porque condenava a tortura e a violência. Os próprios órgãos de imprensa eram obrigados a dar uma versão detu-rpãda para mostrar que o Congresso se humilhou e que nós recuáramos. Mas tudo isto
valeu, porque um novo sol de liberdade surgiu para o País. E nos encontramos, ainda
que em outro Partido, para reconstruir oBrasil, agora, na iminência de um Governo novo,
su~gido da inspiração democrática do povo
brasileiro e de sua maioria, e com qual temos
responsabilidades. Construímos a democracia, mas é preciso" que a fortaleçamos, dando
SlfPOrte-ao primeíro Presidente que surge do
processo eleitoral, após vinte e tantos anos
de estado de exceção._ Sei, Senador, quem
qualquer que seja o partido onde estiver V.
E~. serâ um homem sério, sereno, digno,
h6nrado e extremamente preparado. V. EX"
hO!lla qualquer partido onde estiver. V. Ex·
é o legítimo repres-entante de Mato GrossO
do Sul, como Senador ou como Governador,
V._Ex•_o honrou. Jamais ouvi contra V. Ex•,
mesmo ao fiilal do seu mandato de Gover-nador quaf([uer restrição á hoiua e ao comportamento, _público quando isto não é comum, nem no--seu Estado, nem nos outros
EstadOs:bfãsiléirõS: Por tudo isto ainda me
cabc!~-na ?ntevéspera da partida, agradecer
a V. Ex' a atenção que nos reserva de dar
expUcaçõeS ao Partido. Br~ve nos encontraremos em outras circunstâncias, mas estare~
mos sempre presente nos debates, para melhorar as alterriãtivas do Pa(s.
O SR. WILSON- MÁRTfNS - Extremamente grato sou, meu ·nobre colega Leite
Ch~ves, pelo aparte com que me honra nesta
honL
- V. Ex~ tem razão em falar no novo realinhamento de forças políticas.
Muiios- dosSrs. Congressistas -eu própriO
me enconttàva assim- muitoS-dos Srs. Congressistas se acham, presentemente desaprumado~ n9s_p~rtidos em que se encontram.
V. Ex" alude à lei eleitoral em andamento
n9 Congresso e na sua breve aprovação, a
qual permite a formação de novos partidos
pOlíticos. Não tenho a convicção de que deva~
mos formar novos partidos políticos. Creio
que a extinção dos partidOs políticos em 65
já foi um grave erro cometido pelo poder
militar. rermanecessem aqueles partidos, e
te_damos já uma tradição partidária melhor
dentro do Brasil. Se formos ex~inguir os
atuais e retomarmos tudo de novo, teremos
novos perCalços, novas dificuldades na forrn"'çáo ·de lideranças jovens. De minha parte,
crefo- Cfue ·seria preferível manter o quadro
partt1ário em vigor, apenas, evidentemente,
com n limitação do seu número, que atualmente é exagerado. Não podemos no Brasil,
ter tanlos partidos-, pois que eles são evidentementt· desnecessários e a _última eleição
presiden:ial deixou isso à evidência.
V.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho-:- Permitem
Ex~ urr, aparte, nobre Senador?

O S"R.~-:WlLSON MARTINS- Já darei o
aparte a 'I. Ex•;meu caro Colega Cid Sabóia
de Carvalho.
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O aparte do nobre Senador Leite Chaves
mostra que também S. Ex; está já arrumando
a b(;lgagem, já está de partida, procurando
outra legenda, na qual se sintà mais ã vontade
para defender os interesses do seu Estado,
expor as suas idéias, apresentar os seus projetas nesta Casa. É válida essa posição de S.
Ex".
Neste momento em que houve uma eleiç<i:o
geral no Brasil -elegeu-se, depois de 20
anos, um novo Presidente- é também natural que o Poder Legislativo procure ser autêntico, mais autêntico do que tem sido, e essa
autenticidade passa, sem dúvida nenhuma,
pela verdadeira colocação dos valores da Casa nas legendas adequadas a cada um desses
valores.
Muito obrigado pelo brilhante, amável c
distiiúo aparte de-V. Ex·, Senador Leite Chaves.
Darei o .tparte ao meu nobre Colega Cid
Sabóia OJ Ca{Vãlho.
O Sr. ·cld Sabóia de Carvalho -- Seiiador
Wilson Martins, sua palavra é de grande im·
portância nesta tarde no Senado. No início
d<· seu discurso, foi mencionado o golpe de
1'164. V. Ex• narrou o nascedouro do MDB,
cportunidade em que se encontrava o orador
r essa luta muito-grande para que se formasse
t m partido de oposição no BrasiL Todos os
seus companheiros desse tempo são de grande mérito e V. Ex•, inequivocamente, fambém tem esses méritos históricos extraordinários, o mérito da resistência e da capacidade de se confrontar, de ir de encontro a
uma nova ordem advinda de medidas de força. Quero dizer a V. Ex• um detalhe histórico
para ilustrar a sua oração de princípio. Em
1964, eu era académico de Direito; o aparteante era acadêmico de Direito, jornalista
e homem de rádio, talvez o detentor do programa noticioso de maior audiência, naquele
tempo, no rádio nordestino. E um dia o Presidente Castello Branco visitou nosso Estado
na qualidade de cearense e foi dar_uma entrevista coletiva no então Palácio governamental, que era o Palácio da Luz, no centro da
Capital cearense._ Lá, inclusive, eu fui o repórter, aquele que transmitia para todas as
emissoras da cidade, todas _as emissoras da
Capital cearense aquele acontecimento. Num
determinado momento, perguntou-se ao Presidente Castello Branco de quem era a revolução, ,quem a fizera, o que ela significava.
Não me lembro bem qual o jornalista, e _o
Presidente respondeu peremptoriamente; a
revolução é da UDN, a revolução é da União
Democrática Nacional. Nunca entendi perfeitamente essa iesposta, mas qUerO iriSeri-la,
aqui, para análise de V. Exa, no seu próprio
discurso, neste momento tão oportuno. Devo
dizer que nesse dia recebi voz de prisão enquanto trabalhava, porque exigia-se que _eu_
repetisse cada uma das perguntas, porque havia um microfone para o Presidente, um microfone para o repórter, mas não havia microfones para as pessoas que indagavam. Então,
o Almirante Paranaguá, naquela oportunidade, fez com que eu me retirasse do traba-
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lho, dando_-.!lle orçl.eD;l d_e prisão. Fica e_s_te
;detalhe_ 'apéqàs pata'd t:dhheCim,e'àto de V.

~~plbf!_m __ ~?.P~~so a~r~dit~r_que seja vã toda
~-'ã ~~ist~ria ·s_~gst!!t_í~~~P:el'! )'rvfDB·;__ q?o pode

na minha ftl~~ão·_~e ho~~-m ~e.,t~dio, jo_rnal
e televisão. Devo dizera:V.HEx~ qil.c""'o PMDB
lamenta'prófuiidamente a suá Sa'ída'. '$e i guC.

_Es~a histórí~--~,_bás_ic~-pªr~ os·_qoe ficam e
_Ô~ra os q~e _S~enr. ·No ~u~Cuíum v~tae de
·V._Ex·_asstslas MDB·e PMDB serão de gran·

Ex'!. Foi uin'à d<iS'!rtí.ihàs q'ú'c ih:-c dê enfrentar

nest_e momenti:>,·-o- :paifid6 vem 'SOrren:do ·as
tt:ta!or·es.~or~es; ~-6 ~~W f~_!_a~~,''ehtão~ f?i

multo seno. Mas quero-dtzcr,_ Senador Wt!R
sOÍl Martins, qUe há umà 'pl-edominâ'nCi~ ~o
regi_onal sobre o· u-aeiónat_rleSsa questão do

'PMÓ_~_.. 'v!~Aij ç~g~a, ~ão'.'as,'~_t,e~_?eS l~c~is

que levam. a?bfastarrtento. Lt nos J.Offiats·as
.queixa.c;·de v. Ex•. Os .qfie éstao no PMDB,
no seu 'Estãdo·,-não 'fãúiiTI:O'i;dl irtdâeJO idepIógiCo. _Daf;o.:descOnterit"ánieflto nas' su~ hases eleitó~ais,_ ger~OdSJ O·c9~Pi!rtarilento i:jue
V. Ex• co'múilk:ou ao Se"n<ldo Fe9eral e ag0a
fala eia'iamerite siibie el'e~ t:'à10rdi(úente do
SenadOr- LCii.é 'Cha'v~S',''riiéú' difeiéi' COrriP'afiheiio: -n.ãô. est()U.dé' màiM.s 'ari-lin'i'adas_; peio
, contráriO; VoU fidtr no -iíieú. )>~rtido e'lutàr,
- -~rimei!o/P:ara que-elC s~ fixe rid:pdsição-gúe
s.em:pi-e teVe e·que foi·u·m·ap·osrçao; de ce~lo
modo,-dt:teriorada, em fclce
úin mOmento
. históríco
'qüe o PMDJ3. teVe ·que se tornar
em ponto de chegada das forças inais discrepante~- do País, para permiti!. term,inasse a
sucessão de PçeSidCàie séài_P.n! por Um general._ Era n_eceSsáriá a._·c~e'gcl.da_ de um Civ,il,
e o PMDB feZ e'sSe- enOrirlC'Sacrifíê.io de abrir
as sUas poftas ·para que' t'ddos entrassem. O
PMDB sabia, pelas_ suas·~_rrielhores c:ibeÇas
pensantes,' que logo maiS .seiía. o- mamemo
de perd~r rri~itos q1,1e rnW"'eS:s·ar_am ou até_c,le
enfrCntar esses confrontOs' ide'otógico~ qúe viriam necessariamente. Mas riOte V. Ex• que
o seu ex-Partido teve à dignidade, que eu
chamaria de histórica, Uina 'ética: histórica,
de ai-riscar suas próPrías ·eStiutUras, seus prOprios limites, de arriscar· tOda a sua grandeZa
ideológica, para permitir 3.0 País um passo
rumo à democracia. Esse passo notáve_I foi
dado e, hoje, estamos vivendo em pleno clima de liberdade, lamentavelmente a liber~
dade ou liberdades associadas ao grande drama económicO~ Porque seda', na verdade, extraordináriO <J.ue pUdéssemos associar essas
liberdades a uma esta.biliade_ económica de
aspecto absolutamente aceitável pela populaçào, sem os esmagamentos_~ociais que muitas
vezes a .economia propicia' numa reversão
inesperada que ela toma, qUando os acontecimentos estatais passam a ser mais importanR
tes do que a familia, do que' os grupos sociais,
ou, isoladamente, as c'ondições económicas
do Estado são maiores -do que a economia
isolada de cada um dos cidadãos. Mas digo
a V. EX" que o Partido que V. Ex• desfalca,
neste momento, com sua saída, teimará em
existir. Não cóncordo, abSolutameitte, com
isso que se quer fazei ao PMDB. É um Partido inviavel. e um Partido que não mais pode
existir, mas temos gue acreditar que. outros
partidos, estes sim, podem existir; porque
não têm Deputados, porque não têm Senadore~, porque não tem GovernadoreS, porque
não tém Vereadores, podem existir. E, numa
terrível inversão, os partidos que têm poderio
parlamentar, esses são inviáVeiS? Não. Como

-em

de

-~:, Scnador~~\Yil~o~.!vf.a~in~. Não pode ser.

·'ct& importâticíitPárá· ~a- itiá ·honrà.

e

par~ a
~~S'a~ dígníd~deA.piua a sua história e pãra o

v:

'Sêií respeito. t daro qú.e
EX" encontrou
'.b.,_óutro dúnirih6 no qual nós pretendemos
'_Ç:jii~ se dê nlaràvilhosamente bem - e é quase
'impossfVefrlã'O se dar' berrí: V. Ex• é um mo. ~e,l.o de di~I:íi9'âd~e~ f' Ul'll; m~~e}o de .0>mpemodelo de seo,sibilidade polítíca. Poucos
Senadores são_ tão põfíiicoS Cámo V: Er têm
, .~a sensibilidade que; é realmente invejável.
- E; ,é uma oportunidade de_ lição para os que
-s.ão menores, pela experiência mais curta, pcJa experiéncia menos alongada. Desejo a V.
E"-"' que, ao (ado do Senador Mário Covas,
aó: lado do Senador Chagas Rodrigues, ao
laqo do Senador Fernando Henrique Cardo,;SQ,lenha a mesma performance que sempre
1.tey_e no PMDB: e. que o PSDB não imponha
..a.V. Ex• nenhum desvio, porque nenhumdesvio impôs a_ V. EX'~ o_ PMDB. ESsas discre_, pâncias regionais orientam o gesto de V. Ex•
que, no entan_to, _I_láo está em julgamento.
•Esse julgameqto compete exatamente a seu
,1povo, compete exatamente ao seu Estado e
a: sua con~d~ncia. Mas defendo o meu partiR
do; não estou de malas arrumadas, não vou
. P'iutir; acredíto'ne'le,<ponho-rii.e inteiramente
à vontade nos seus espaÇOs, quando sei que
-,!eJe poderá crescer, reencontar o caminho do
:.qual pode ter-se desviado, para que a democracia 11ão se _desviasse, par-à que· a· demo_çracia, esta sim, encontrasse o seu Caininho,
~iilclusiVe possibilita-rido eSse_ pluripartidaris·w,.o, d'o qual todOS, agOrà·, se aproveitam, pe'jas múltiplas opções que têm, ao ponto de
~-fiQS preocuparmoS conta necessidade de sob~istência ou não di muitO~ grériiíos políticos,
;ctç muitos pa'rtidoS- que não coOseguem, no
r_ntanto, no cenário na.cional, obter grande
expressão ou mínima expressão. V. Ex' roere~do PMDB a maior_ con::.ideração, o maior
,r:ci_speito. V. Ex• é desses homens que têm
.o.' nome maior que a sigla. Seu nome é de
giande importância e impoluta bandeira no
__ ,,so:ru. Estado) iiJ.?.Pohita bandeira na bancada
_-que passa a integrar, como impoluta bandeira
era no noss.a Partido, onde deixa muitas sau- aaaes.
O SR. WILSON MARTINS -Senador Cid
Sabóia de Carvalho, V. Ex~ é uma das figuras
que hOnram, sem dúvida nenhuma, 0 Coo_gresso Nacional, pelas suas qualidades pessoais, profissionais, de grande parlamentar
ejurísta que é.
. Estou de pleno acorco·oom V. E~. quando
diz que permanecerá no PMDB, que não está
de malas arrumadas e que o PMDB ainda
tem uma missão a·cmnprtr neste País.
.. Homens como V. Ex' e como tantos claqueJes que compõem essa agremiação, sob a baR
. tuta de Ulysses Guimarães, rePresentam um
patrimônio moral de dignidade para este
País. Agradeço o aparte de V. Ex• extremamente desvanecido._Muito obrigado.

mn
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O Sr. Fernando Henrique Cardoso -

Ex· permite um aparte?

V

O SR. WILSON MARTil'>S- Ouço o parte do meu nobre líder, Senador Fernando
Henrique Cardoso, que IDe deu a honra de
comparecer à minha filiação em Campo
Grande, na semana passada, e ali proTáiU
palavras que ainda repercutem no meu torrão
natal, e que são imenso estímulo à formação
de um grande Partido da Social Democracia
Brasileira em Mato Grosso do Sul.
O Sr. Fêrnando Henrique Cardoso- Muito obágado, Senador Wilson Martins. Sabe
V. Ex~-~'j~ expressei em Mato Grosso --da alegria com· que fui recebê-lo no PSDB
em Mato Grosso, porque V. Ex~ sabe que
a sua presença cria condições excepcionais
para o nosso partido naquele estado. As presenças de V. Ex•, do Senador Mendes Canale,
de Plínio Martins, seu irmão, acompanhados
do DepUtado Saulo Queiroz, constituem realmente úm estímulo para o PSDB de todo
o Brasil. Pude ver em Mato Grosso do Sul
-~ sabia, t1_1as revi - com que entusiasmo,
com que carinho, a população da cidade recebeu a_ notícia nã<? -só de V. Ex• entrara para
o PSDB como, também, sendo necessário,
eventualmente, possa vir a levar a nossa bandeirana luta pelo governo _do Estado de Mato
Grosso do Sul. Em nome da bancada do
PSDB, quero dizer que nos sentimos orgulhosos por podermos contar com a sua colaboração. As palãvras que foraiTl proferidas
pelos companheiros de outros partidos, nota~amente pelo Senador Leite Chaves e agora
pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho, mostram o quanto V. EX" ê estimado. Também
tive que tomar uma decisão difícil, há algum
tempo, e deixar o partido do qual eu era
líder, o PMDB, nesta Casa, para vir para
o PSDB, sei o _quanto é difícil uma decisão
desta envergadura. Esperamos ansiosamente, durante vários meses, pela decisão de V.
Er. Compreendemos que V. Ex• não tomaria
nunca uma decisão desta envergadura, senão
depois de muita maturação. Foi assim que
o fez e s6 assim se deve realmente deixar
um partido c ir para outrO. Não se pode mu·
dar de partido por qualquer motivo, é preciso
que exista realmente uma _motivação mais
profunda. Também acho que o PMDB deve
prosseguir. O fato de estannos saindo do
PMD B não significa e nem pode significar
que estejamos hoje aqui e agourar para o
PMDB um fim repentino, nem foi essa a intenção do Senador Leite Chaves. Apenas ele
demonstrou aquilo que é patente ao País,
de que há um realinhamento partidário e que,
nesse momento de realinhamento partidário,
compreende-se por que pessoas que levaram
a vida em um partido optem mais adiante
por outro. É o momento que me parece muito
criador da política brasileira. Não creio que
hoje ainda possamos fazer um balançq das
forças políticas nacionais. Elas estão realinhando-se e quem irá em definitivo dizer
quem é quem será o eleitor na eleição de
outubro. Só a partir de outubro deste ano
é que iremos ter uma idéia mais firme de
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Essa última eieição Criou um fátO ·noVO-n.e.ste .. qUe -aqUe-teS-Comp"átlh-e"iiôs, entie eles o nosquais serão as chances futuras dos vários par~
País, porque-demonStrOu a poSição 'doS Partitidos que estão se constituindo no Brasil. Co~
so Líder Ferna:ndq Henrique Cardoso, o nosmo sou um democrata, como todos nós, e
dos em relação ao público._ O pOvo, Oeleitor! ~~_Co_~panhe'iiQ,"SenadOr Máriq Covas, e oufavorável ao pluripartidarismo, acho que se~ esse foi o Primeiro ã. dar a- dirriOnStraÇão pretros que- cOfiiP!lrece_rem ao. at~ de _inscriç~o
ciSa de que tem que haver uma modificaÇâo,
ria muito mal se todos se agrupassem num
C:: de filiação de V.,E,r, eles traduziam um
o eleitor foi o primeiro a demonstrar â sociesó partido. Pode ser egoisticamente bom,
sentiinento-que eStava óa,alma de todos nós,
mas, para que haja um process-o-mais arejado
dade_ que é necessário mudar, que é ne~s
eni todos os_.recantos do Brasil; no Piauí,
na vida política brasileira, é melhor que haja
sário fazer coisa nova. Portantó, essa posição
rio Ce3Tá, no'Noideste, em todâ. 3 parte. Não
vários partidos que concorram, que debatam,
que V. Ex• toma não deixa de ser um reflexo
~~rfamos_deiXar d~ recehir com_çigulho,
que discutam, às vezes em termos de propoda sua própria consciência, que é o rêflexo
um sadio_ orgulho, O ingi"esso d~__y, J;r. no
sições ideológica-; distintas,- às :vezes,_ como
~a consciência na_cion~!· ,Qu~ro a,l;m:tÇar. V.
nosso_ Partido._. Pode V. Ex• -11cãr-C"erto de
é o caso do Brasil, até mesm.o,d,e personaE~, porque, onde V. Ex•_estiver, será o granque _o P&DB)1õj~- é Upl P!iit~çio mais ~arte,
lidades_ que são tão fortes que_ não cabem
de _amigo_, o grande Companheiro, o grande
é uin Partido a que a inteli&ência~ a que o
num partido e vão para outro. São realidades
brasileiro. Mui,to "obrigcido~
·
sentim~rt~o .dei)1o~t:,ático 1 ~.qu~_ o espírito púnacionais. Creio que, depOiS.dás eleições d_e
blico de .V._ Ex~ vem enriquecer. A fi\íação
-O SR. WILSON MARTINS - -Agrade>o,
outubro, vamos poder tomar o pulso da situad~ V. Ex", que. vem pã.ra ·um Partido que
queridQ companheiro, pelas suas expressões
ção política. E ness_e momento tenho certeza
está na- oposiÇãO; em um País onde· não é
de amizade, pois, aqui, no Congresso, tem:os
de que a contribuiç-ão de V. Ex• para o fortalerara a mudança de" partido para que alguns
mantido um convívio tão amenO, tãO-agradácimento do PSD B vai se fazer sentir com toda
se abrigu.em à sombra _do poder, é_ jubiTosavel, tão afetuoso!
a forç-a. Senador Wilson Martins, poucas veEu 'dizia que, em Mato Grosso do SuL, o mente sãudada por- tqdos os Compari~eiros.
zes vi um momento como este no Brasil, em
Damos a essa vinda a importância qUe ela
nosso Partido já caminha, levado pelas mãos
que a mudança de partido se faz com esse
terri. E pode V. Ex• fici.! ceitó de que tOdOs
de Saulo, de Juarez e de outros amigos. Espeespírito, com o espírito com que V. Ex· saiu
nós, principalmente aqufnO Seriado Fe_deral,
ro que lá, nessas fileiras, eu não tenha as
do seu partido anterior, para vir para um
eStam'os envaideCidoS-, orgulhosos e mais disdifículi:faaes qUe enc_ontrOliOje -n.o meu Estanovo; um esp(rito que eu diria de fraternipostos à luta, tendo V. EX" em nossas fileiras
do. Não quero abordá-las, de maneira nenhudade, em que existe uma ruptura, mas que
partid~riás.
ma, neste instante, não" é- ó local, não é o
não s_e faz em termos pessoais. Neste Senado,
momento e seria deselegante de_minha parte
quantos de nós já mudamos de partido, sem
O SR. WILSON M:ARTINS - Meu quefazer qualquer acusação a companheiros de
e de convivência e de diálogo polftico! Porque
rido amigo e Colega, rea_]mente temo~ palmiontem que deixo, mas ainda sinto o.choque
lhado juntos vári_os trechos_ de nossas vidas,
todos estamos entendendo que essas mudanda ruptura.
. ~a alegria e na dor 1 nos gti~d_es m-gm.en~os
ças não se fazem por oportunismo, mas para
O Sr. Chagas Rodrigues - Perffiite úm
corresponder aos anseios do próprio Brasil.
de vibração na,tíonal e naqueles dias teneaparte, nobre sen-ador?
E V. Ex• não se podia furtar, como sempre
brosos em que se derrocou a democracia nesfez, a dar continuidade à coerência de sua
te País. Estivemos juntos sempre, em todos
O SR. WILSON MARTINS - Concedo
vida pública. De modo que, com muita aleesSes InStántes~:e o nosSo P~risaménto' sel'ripi-e
o aparte ao nobre Senador Chagas Rodri~
foi convergente:- · " ' ·_ - _ · gria, nós o recebemos na bancada do PSDB,
gues.
--V. EX' fez esSa-Co:ffiutiicá"çãb ~IIi -Teresína
e aceitamos a sua vinda como mais um testeo Sr. Chaga"S RodrigUes- Sen~dor WiiSoõ e eu agradeço, m"as V.' Exnã~iile hivia -dito
munho de que V. Ex• não hesita em tomar
Martins, tive ajllegria e a honra de ser colega
que nãó Poderia estat pte'sénte·ao meu· Estaa decisão necessária sempre com coerência.
Agradeço, pois, a V. Ex• pela escolha feita~ _ de V. Ex• 09-- Câmara dos Depútados e tenho
do, quando da: minha filiã.Ção, e me. deu as
ã-satisfaçãó ~ a honra de ser Colega d~ V.
Ficam aqui, em nome da bancada, os nossos
.~lias raz?es., e, "e!u..J~~r' tl.:!4o .• sou .muito_·gr~ro
Ex" no Senado F:cderal. .Foi um privilégio ter
_a V. Ex.~_· . · ·' . -.-.-·- - .
. _..
calorosos aplausos.
sido correligionário de V. Ex~ no MD B, :no
·o
Sr;
Mári()
Maia
'"'--"'-Perrn1te-me
V. EX•
O SR. WILSON MARTINS- Muito obri- PMDB e, agora, V. Ex~ pode ficar certá de
utg· àparte? ~~. ·
gado, meu nobre companheiro e Líder, Ferque é de braços abertos, caril grande conten~
nando Henrique Cardoso. V. Ex', como semtamento que, outra vez, estamos jUD.tos-,_luÓ SR. WILSON MARTINS -Concedo
pre, em poocas palavra<>, coloca o assunto
tando pelos mesmos ideais, que são .os id~ais
com a precisão necessária.
da social democracia._ No sábado, 17 do cor- .o .aparte ao nobre Senador Mário Maia.
Ao ir para o meu novo Partido, devo dizer
rente, eu estava em TereSina,_Capital do nieu
··'"Q :Sr~ 'Miirlo M~ia-- "Nobre Senado.( WiJaos companheiros da Casa que não fui o príEstado, presidindo o encontr() do PSD:B-do
sori_-MaJ:tfn,$,· sinto~~e na neceSsidàde histómeiro a fazê-lo, não fui eu o pregoeiro, não
Piauí._ Eu, modestoVice-Líder,-estava no En- . ticâ:- de paiticipa'r·; "nesta· taide, da ··ma!J.ifiSfui eu quem abriu o primeiro rumo, o primeicontro- na qualidade de President_e do,PSDBt3.{ã?_qu-e V. Ex:·raz,.da tribuna do Seilaâo,
ro caminho, outros companheiros de muito
Regional e, por iss-o, -não pude comparecer
.comunicando -aos seus pares ,a_ mudança· de
valor lá estão, em Mato Grosso do Sul, já
ao Estado de V. Ex~ O nosso eminente Líder,
partido. E nesta Opéít'tunidade percebo que
abrindo diretórios e aliciando companheiros
Senador Fernando Henrique Cardoso, j_á f~~
o destinO cofo_c.a; neste reçin~o. quase todos,
para as lutas que vêm.
!ou em nome de toda a nossa Bancada, mas · ~C?náo_todos, pois qU'e-oS qüe aqui lhe aparte_ao meu contentamento é tãO: grapde em _vê-lo
ram são oriundos do mesmo Partido do MDB
O Sr. João Menezes- Permite-me V. Ex·
no PSDB, que não poderia deixar de apar·e .do PMD:B. hso- siinifíCã qUe :O.ós sOnios
um aparte?
teá-Io. Nosso partido recebe um dos homens . oriundos. de um momento histórico eni que
O SR. WILSON MARTINS - Ouço V.
públicos - sem nenhum favor - mais diga Nação s~-divÍC:Iiu entre aqueles pOucOs que
Er com muito prazer, Senador João Menenos, mais honraôos; mã._is sensatos·, mais' de~~~-1ll'~
_aO pO~e.~ e_ lrn'plant_arãm um re,ginle
zes.-mocratas, mais patriotas deste ·P-aíS. tá,· J:!O
aut,aritário até, de certo modo - podemos
Encontro ·ao PSDB do Piauí;-comuniqU:ei
diZer ....:. ci)m boâs lnteôçõeS de ,resolver os
O Sr. João Menezes - Senador Wilson
pi'oblel':!;lãs n3.ciOniUs, ·~e ·a~-uela "6utnl parte dà
Martins, V. Ex•, em qualquer sigla partidária, que, naquele dia, V. E~ coffi seuJngresso
em qualquer função que desempenhe, Verea- estava enriquecendo o nosso Partido que é . Naça.o que se coldtoi:i e se submeteu à e·sse
autoritarismo e 'da qual nós pa<>satnos a ser
dor, Deputado, Senador, Presidente daRe- ~ Partido recente, com pouco mais de um
ano, e posso dizer que ess,a comuJ:_licação·fcii
a resistê-ircia democrática. O destino ·de V.
pública, será sempre o grande brasileiro Wilrecebida com grandes apl~usos_ daquela asEx' ass!m como o. de Õutros Companheiros
son Martins, grande brasileiro com serviços
daqui - e·nos indU(riios entre eles- é semeprestados a sua Terra e ao País, e um exemplo sembléia. O mesmo· acontece-u'; estoU: Certo,
no Brasil tpdo. PoQe. V. E~ ficar certo de
lhante. Esse destino nos levou, em detennide dignidade e de trabalho para todos nós.
-~__:_,__é--

-·.
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momento~ a·-nos manifestarmos Peremptoriamente .contra· o: golpe iirlplantado
·
. ..
.
à Nação_ brasileira.
E, em conse-qúência, Vári6s de ilós fomos

milhados, dos ofendidos. V. Ex~ é, também,
um defensor das grandes causas do _povo bl'asilriro:, Sinto-~e. r.onr~~o ~o se~_ ap_arteado
por V. Ex•.
·

cassados e tivemos os nossos direitos políticos
supensos. E aquiestB.niós, eu, V. E~, o Senador Fernando Henfique- Cardoso, e tantos_
outros Companheiros gtie passaram por estaS
peripéciã.s, mas todos nós~ quer tenhamos
pertencido ao MDB, originariamente un;l núcleo de r~istência 4 dit:id!Jra, que·r, poste·
riormente, aOJ:MD.B_,_que foi a continuidade
desta a.Ção já__ampliada; procurando congre~
gare aglutinar já Um~ consistência i:lf::'proces_to maior da Nação OraSifeirà, nós todos,
sob aquele grande guarda-chu_va do ,PMD~.
a quem não podemos fazer OU ter palavras
de reprovação, porque foi uina- _necessidade
histórica aquela aglutitÍação.-NóS,-agora, ~
tamos_ nes_ta fase da redemocratização- do
País, depois desta tl'av.essia, ·comO um grailde
barco que. atravessara o oceano carre·gado de
gente ali concentrado e, ao chegar ao pórto,
à praia, as pessoas_cõple-çaqtin â se dispersar.
Naturalmente_.que a superfície ocUpada em
terra, nessa dispersão.,.-tem que ser _muito
maior do que aquele c_ontinente-do navio· "onde todos estavam aglutinados, Assím, acie~
dito que o mesmo aconteceu com o PMDB.
Dele _saíram váriOs· partía.o.s_ ~ HiClllsive_ o'
Partido que hoje -in-tegrO, b PDT __::. u:ris m~·
nores, outros maiOres, e· cOriio ·aconte~. --o
PSDB também nasceu c!.~ homens_ que pertenciam à sigla aqui póStã.:e:m <jU.es'tão, OOin-o
originária de todos nós: _Qúero ·mabife~tar- a
minha satisfação çJe. ser comPanheiro de .V.
Ex~ nessa trajetória. da resistência: democrática para a recoridução do Brasil- aos seus
verdadeiros: caminhos, E çi:em-Qs_nós todos,
em quaiSq\ler -_dos partidos que esteJaffiOS,
que V. Ex~, como- h.óÍ1:l~_m: Público da mais
alta relevância, como uma ~trt;la cJe prime~ra
grandeza das conste!açõe~ m~is b~m organ~
zadas no finriam.e·nto desse. Jlosso hemisfério,
continuará prestando os mesniO$ servfços qUe
até aqui prestou ao -Brasil._ PQrtan~o,_hoje
em Partidos difereri.tes; _ei.t no PDT e V. Ex~
agora chegando ao PSDB, ou.tro~ permanecendo no PMbB, mas dizend_o que estão _cqin
as malas arrumadas, outros_ declarando. que
permanecerão no PMDB, todos 3ssirrl procti.rando a coerência de nossas. convicções, creio
eu, estaremos con~ribuinqo par_a a consoli·
dação da democracia no B"rasil. PortantO,
quero dizer a V. Ex~ que,.em ·qualquer Partido que esteja, a minha admiração, a estima·
é uma perenidade, porque sei em V. Ex• utll
servidor permanente da nossa .Eátria, para
o bem comum de nossa sociedade. Muito
obrigado.
O Sr. Dirceu Carnetrq --Permite-me
V. Ex• uM aparte, nobre Seõ.ador Wilsol)
Martins?
---- --

·p·:Sr: João C:iimon -· Pemite-me·v. Ex~
uni-aparte?
-

nado

O SR. WILSON MARTINS- Meu Co.;-

panheiro e Colega Márip Maiã~ a: admiraç~o
e o .r:espeito são recíprocos, pois vejo em V.
Ex• um dos batalhadores mais eminentes dest'a Casa. V. Ex~ é _um idealista, é um grande
defensor não só _do_ seu toi'ráo. nat_al~ dos hu-

·.O sR. WÍLso'N MARTINS - PoiS -não,
nobre Senador_ João C:;t.lmon. Em seguida dard o apaite ao nobre Senador Dirceu Carn~iro.
·
.O Sr. Jqão-'calmon- Nobie Senador Wilson Martins, V. Ex· é·.um_ 'te_sourg da vida
pdbiica desie P3ís. A nossà. úistei:a, ila tarde
d~· hQj_e,_' s9 não_ é1fl3.!0f porque V. E;x~ se·
desliga do PMDB pa:ra iilgressar:num P~rtido
irmão, o PSDB, que tem n-o fulgurafite-Senador_ M~ri_o Cova,s Um de seus líderes mais
e.niinentS!.S. V .. Ex~ tem iillpressionã.do todos
os seus Colegas por sua postura cívica, e diria
também pelo seu inVejáVel desprendimento.
E~-· me lembÍ'o do episódio da eleição para
a Comis_s,ãO d.e ÇonstituiÇ~qtJustiç"a e Ciçiadan.ía do SenadQ__ Federa_l_._ V. -Ex~ agiu- com
a- ·nobreza que _o caracteriza~ e que me fez
lembrar uma série famosa, ·publicada na imprensa de todo-o- PaíS, -de todo o mundo,
sob o título: ''Meu_ tiPO inesquecível". V. Ex~,
SeJ!ado_!: W~lson Martii:ts, _é uma figura de características realme-nte extraord.inárias, e desejo Qirriinuli -a -fi"ísreza de. vê-lo afastado do
convívio- do PMDB, porque continuaremos
juntos na mes-ma batalha sagrada que nos
liga: f1 batalha da .e~_u.~.ação, co~o mémbro
dos mais eminentes, dos maiS dinâmicos da
omissão--de Educação e Cultura do Senado.
Sei que Só ínjunÇõeS- de ordem regional o
le-varam a- saif _do PMDB. Mas estamos na
realid-ade, po inesmó terreno, e vamos lutar
jl,lntos, PMDB e -~SDB, em. prol dos meSmos
ide!lls de_ garantir a ple"nitude do regime dembctáti.Co deste_ País,_regime que tem em V.
Ex~ _ut;n luminar, um astro de pririleira gran-

deza.

·

·

o.O. SR_._ W_IÍ:.OSN. MARTINS - Muitíssirrio
obiigad~, m!!U querido amigo, nobre Colega
João Calmon, meu Presidente na Comissão
de ·Educ_ação.-pelas citrínhos3.S palávras de

V.

EX~.

.

_

.

-V. _Ex~ .brilha muito fiais -do q U.e eu neste
plenário. V. Ex~ te.m:Se_rViços ihuito mais assinalados à Pátria b.rasileira do que este humilde orac!or. Sinto-me penhoradQ com o
aparte de_ V. Ex~.
CoriÇedo o aparte ao n·obre Senador Dirceu
Carneiro_, que já ·o havia solicitado anteriormente.
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em que éramos Deputados Federais. Identificamos nele, também, uma postura impe-cável
e um comportamento muito digno. De_pois,
aqui;Ito Senado Federal viffi encontrar amesma fornia na ·sua pessoa. ffiais -a:ri1.ãdUrecido,
maiS vivencíado e; portanto, mais sátiíci: Mas
queremos registrar que eSta: situação não se
carateriza como uma mudança de Partido no
seu sentido mais _profundo, pela forma em
que se_estabeleceu no nosso País a compulsoriedãde de eStarmos em um ou em outro lado,
sim ou -n_ão-_·a .faVor ou contra o governo~ o
sistemá'étue_.dominava o País pelo autoritarfsrii.O. E ·aqueta foi uma formação artificíal.
Ela não conferfá a liberdade de aglutiOação
das correntes pblítioas do País. Portanto, todos nós fomos- constrangidos a estar numa
única sigla, o que, com a liberdade, não tem
sentido algum continuar. Procuramos cumpri! o nosso papel, leal ao Partido Frente
a que pertencíamos, o PMDB, antes o MDB.
E uma vez que ele cumpriu sua tarefa maior
de compromisso, que era extirpar- o autoritariSmo do seio da sociedade brasileira, cada
um toma, agora, o seu caminho. Isto é uma
inter3ção -entre oS "I·epresdita.ntes e-·a socié-dade, tanto ocorre com a sociedade como
está ocorrendo com os representantes; é realmente um novo reassentamento das correntes
políticas do nosso País. E o Brasil não é o
úriico que passa por essa experiência·; outros
pafses q ué tiveram perfodos· autoritários e
que também tiveram partidos frentes'a combatê-los tiveram destino semelhante ao que
o PMDB está tendo aqui no Brasil; uns com
mais profundidade, outros com menos; mas
todos eles sofreram aspectos semelhantes ao
que está ocorrendo no Brasil. De modo que,
ao fazer este registro, quero crer que agora,
nesse novo período histórico e político do
nosso País, estamos construindo aquilo que
é o pennanerite, que é o duradouro, que não
é a trincheira que estamos construindo, mas
construindo moradia; viemos para ficar nesse
Paitido, para construir um Partido que é o
esteio, que é o pilar da democracia e dos
partidos políticos. Portanto, queremos construir esses pilares para garantirmos a perenidade da democracia no nosso País. E com
esta visão que _entendo estas mudanças que
estão acontecendo no nosso País e particularmente, aqui no seio da representação do povo
brasileiro rio Seriado. De modo que, os nos~
sos cumprimentos pela sua opção. É coni
grande alegria que registro estas poucas_ e
modestas palavras porque, realmente, tenho
grande admiração pela sua conduta política,
pela sua personalidade política que é um
exemplo que as novas gerações, ou as nossas
pr~prias gerações devem seguir.
-

O s~; Óir~e~ Carnei~ ~.Nobre Senadór .
Wílson Mart_iils,_ desejo cumprimentá-lO pela
opção qUe.Íeij)elo nOssO -Partido·, e assinalar
. O SR. WILSON MARTINS- Obrigado,
que-a_ sua vinda tr:az,_ pela sua história, Uin digo eu, Companheiro e amigo DirceU Carenorm_e _património moral, étiCo e político pa- neiro. V. Ex~ é um dos ornamentos neste
ra o nOssó-Partido; õ qUe -coDfere uma grande_ Senado.
consiste;ncia a essa nossa agremi~ção. _Tiye
A sua conduta à frente de Comissões dea oportunidade de Conhecer primeiro Plínio Inquérito e em todos os atas que pratica nesta
Martins .. Fontos colegas na Câmara dos_ De- Casa senipie o cOloCa em- uma posiçãO inVulputados, onde nos identificamos nas lutas que gar. E essa invulgaridade faz com que eu teempreendíamos naquele_momento histórico nha uma profunda amizade por V. Ex~
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O Sr. Mário Covas- Permite-me V. Ex•
um aparte? . .
,. ,
..
Oc.SR. WILSON MA,RTIN.S ~.Sr. Pre>idente, ~ejo .que, neste_ inst~Ige,_ quer a par~
tear_-me o meu ilustfc L(der, meu amigo dcs.tc
62, o _eminente. Senador Mário Covas, que
me honrou há poucos dias, em Campo Grande, capital do meu Estado, quando entrei
para a Social Democracia Brasflliiça. Gostaria de encerrar o meu disqm;p,.u.uvindo o
meu Líde_r :-:-_não_ estqu baP,<tliifldP;r)iimples-_
mente por ter o gosto de b_;;tQ.al~r ~g;al01ep.~e. .
es~~ não é. o_ met,t .feitiq .. ~~tr~t~RP~· estq,u,
diante ,qc;:. uma per~onal~.d~d.~ !g~ç: ,_se (!.ntes·;
já era b~m ,c,ohlleciPFt q~sty .~fl~~ tornou-se.
uma das.suas,ma,is emi.neQt~s. fig~ps na ca,m•,
panha presi9eqcial que_assistimos no ano pas-.
sado. Nas batalhas de rádio e televisão, nos
comícios políticos, nas entrevistas que dava,
Mário Covas sempre mostrou o que realmente é, um homem éfico_, um homem inteligente, um hop.\em co.mpetente, um homem
educado, .um homem :valente, um homem
bravo, aqu~le _rea.lmente que dentro da Social
Democracia l3çasil~ira. pretendemos alç~r.
com a ajuda do Povo brasileiro, à mais alta
posição nos dias de amanhã para que, então_
-sim- exista dentro deste_País o regime
que todos nós preconizamos e des_ejamos,
não somente para uma categoria de brasileiros, mas para toda a no~~a Nação.
Concedo o aparte solicita-do pelo meu nobre Líder.

O Sr. Mário Covas -Agradeço muito ao
Senador Wilson Martins. Não quero deixar
de consignar nos Anais do Senado algumas
palavras que disse outro dia: era um momento para mim profundamente gratificãnte, em
que nos reencontrávamos partidariamente
quando de nossa ida para aquele generoso
ato que o povo de Mato Grosso do Sul, com
toda justiça, lhe tributava. Tenho por V. Ex•
algo que ultrapassa os limites da amizade pes-·
soai. Disse e renovo, neste instante, que há
em nossa trajetória política uma série de pontos em corn:um. Lernbro·me, com absoluta
exatidão, da figura que encontrei um dia, em
1963, eleito pela primeira vez, tal qual aquele
modesto Deputado que vinha de Santos, que
também era eleito pela primeira vez, chegando para conhecer a nova Capital, onde o Congresso;-pela primeira vez, instalava-se como
legislatura e onde juntos iríamos cumprir o
mandato. Vit!mos coni o· mesrn:o objetivo,
sem nos conhecermos, no mesmo avião e cm
uma época em que até mesmo havia dificul·
dade de táxi em Brasília, foi uma perua da
Câmar.a que nos trouxe a ambo_s, ocasião em
que nos apresentamos ao Congresso Nacional, cuja intimidade viemos a deter a partir
daquele instante. Lembro-me que juntos firmamos uma posição em companhia de um
terceiro Deputado que se chamava Celso PasPassos, no instante em que este Congresso
votava o mandato do General Castello Branco, e quando nós três,_em um ato de rebddia
e de afirmação de natureza política, de rejeição ao voto que havia ocorrido, votamos juntos em um nome pertencente ao próprio Con-

gresso. Lembro-me com exatldão de uma' noite passada durante algum tempo - e algun_s
dos que'a viveram estão• aqui- ptésentes hoje,
Senador Chagas Rodrigues, Senador Mário
Maia- d~ u~í-1. ~'?ite: eP} ,g~;~.e_alsum temno,
ainda com o~_ serviços públicos funcionanÇp2
mas a partir de_ 4 horas da manhã com" as
luies desligadas, Côm OS tefe'fones sem con~a
to, na sala do Presidente Adauto CardoSo~
que rebelando-se contra_cassações de manda~
tos, convocará o Congresso, já em recesSo~
às y_esperas da eleição de 1966. e que culmiIJ.qu, com l;l.quele en~OJ:!tio <\5 portas da Câmara, e aquele diálogo_que_ se tornou uma Pérol,a,
histórica, entre o Presidente ~.o.GeneraLqu_e,
comandara o~ feChap1ento do Congress-9~
Lembro-me que, juntos, foplOS dois dos .1-27_
signatários da criação de algO que nascia, em-.
hora de cima para baixo e até mesmo com
a autorização da ditadura, mas que nascia
como um grito de reunião na resistência d~~
mocrática e_ que se auto-intitulou Movimen~o
Democrático Brasileiro; lembro-me que jun~
tos fomos cassados. Lembro-me, volto a insis~
tir, que voltei a encontrá-lo, certo dia, nas
ruas de_ São Paulo, em, companhia de suaes~;
posa, numa viagem pára tratamento de saúde.
que ali o ilustre Senador, fazia, Fui seu torce_-.'
dor anônimo à distâUci3.. ·Quando Wil~on.
Martins, terminado o s~u afastamento com-.
pulsório, volta e resgata, junto a Mato Gro~o
do Sul, o seu longo período de afastamen~o
sendo ele~_t_9 Governa~or daquele EstaQg__. 1
Cqnvivi consigo a longa luta das diretas. N.ãp,
for,a o fato de que tenho as_ minhas própriãs,
convicções políticas e sociais, usaria uma figura d~ re.tórica para defini-lo: V. Ex• é no trato,,
no.comportamento, no posicionamento político, na conduta, aquilo que a história tradi:
cionalmente chafl1~ de_ fidalgo. Nunca o,vi
elevar a voz. V .. E:.ç•, tran~ni.ite a seguraQÇfl
de quem encontrou a sua própria verdade
e _que, portanto, não pr~cisa da palavra mais
alta para menos do que convencer os outros
convencer a si próprio do que faz. V,. Ex•
tem sido um exemplo _de conputa, de afirmação, de comportamento retilfneo, é uma peróla como acaba de falar o "Senador João Cal-_
mon. Até mesmq no instante em que; certamente, com dificuldades, enfrentando como_
tantos outros enfrentaram, questionamentos
de natureza pessoal, decide sair do partido
ao qual pertencia e ingressar em uili outro .. A grandeza com que V. EX'! o faz, mesmo
abstr~indo '! _deçisão, mas o çomportamento
que adota, define o caráter de um político.
Não lhe foi necessário criticar quem quer que
seja, não lhe foi necessário usar palavras
agtessivcrs's-obre quem até ontem lhe dirigia
palavras cordiais. Não gostaria sequer de
manchar o discurso de V. Ex· com.comparações que; neste instarite~ poderia fazer, mas·
atitudes de outras fígUras que- aO tomarem
decisões tão significativas e responsáveis como a de V. Ex~ usa o mecanismo da agressão
pessõ"al para justificar-para si próprio as suas
próprias decisões. Evidentemente que recebo
pessoalmente, e sei que meu Partido o faz,
com profundo orgulho, a presença de V.~.
Mas há homens, Senador, cuja dimensão po-

Séxta-fefra 23 i85

lítica extrav·asa os limites de uma agremiação
partidária. Há figuras que não podem ser con~
tidas apenas nas dimensões geográficas do
partido ao qual pertence. Há homens que
politicamente são mais do que-isso~ não são
apenas peessedebistas, peemedebistas, pefelistas, petistas, ou seja que opção for, há homens cuja-conduta, cuja dignidade, cuja dimensão acabam por oferecer uma vertente
que os transforma muito mais num cidadão
do seu País do qUe um homem limitado à
circunscriçãO do seu partido. Para satisfação
desta Casa e desta Nação~--quero declarar
que, na minha visão, e creio que na visão
de todo o me_u Partido, V. EXl' é um homem
dessa qualid:Íde, Um homem que tem o seu
tempo, que. faz 9 seu tempo, que toma as
suas decisões no fnStante em que acha que
deve tomá-las, que não é lento nem apressado, apenas é um homem convicto de que
cabe a si firmar o seu tempo e a mais ninguém
ditar as suas. regras.__ Por isso. é com muita
honra, é com a reafirmação e a reiter-aÇãO
de uma amizade que se ptolonga sob o império de coincidências há mais de 25 anos que,
neste instante transmito, menos do que as
boas-vindas, a minha satisfaçáo por tê-lo também como Companheiro de agremiação partidária, porque como- Companheiro, como
buscador de horizontes iguais, como pesqui~
sador de objetlVOs -coinuns, este foi um ruriJ.O
do qual nunca conseguimo~ nos afastar. Seja
bem-vindo, Senador Wilson Martins. O
PSDB entenderá perfeitariiente que, sendo
peessedebista, V. Ex• continua sendo o brasileiro excepcional, o extraordinário Senador,
o homem que chega, em certos instantes, a
ser muito maiOr do que o Pai-tido ao -qual
pertence.
O SR. WILSON MARTINS- Muito obri·
gado a V. Ex', meu querido amigo.
Sr. Presidente, V. Ex~ me ouviu e os Srs.
Senadores me ouviram além do prazo que
o Regimento me rêserva.

O Sr. Frandsêo Rollemberg - V. Ex~ me
permite um aparte, antes de concluir seu discurso, Senador Wilson Martins?
O 'SR. WILSON MARTINS- Com muito
p!azer, meu querido comparlheiro.
O_Sr. FranCisco R_ollemberg- Eminente
Senador Wilson Martins, disse V. Ex~ há bem
pouco, que concluiria o p!onUndamento nesta tarde após ouvir o Presidente do seu novo
Partido, o eminente Senador Mário Covas.
Quis ser o último aparteante porque, nobre
Sr. Senador Wilson Martins, não tenho a tradição da história dos homens que o apartearam. Quando V. ·Ex' já exercia seu mandato
na Câmara dos Deputados ao fado dos Srs.
Senadores Nelson Carneiro e Mário Covas,
quando V. Ex• arrostava as conseqüências
de uma posição lúcida em defesa da democracia no_s idos de 1964, este Senador que
lhe fala neste instante não participava ainda
dessa luta. Não partiCipava náo por indiferença, importam-lhe, sim, os destinos do seu
País, mas é que, naquele tempo, meu campo
de luta era outro. Era um cirurgião que estava
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preso entre quatro paredes de uma sala, tentando solucionar problemas de saúde de cada
um. O ·cirurgião que cOmp\eendeu que o
atendimento de cada um, individualmente,
era muito pouco para que desejava tanto para
seu povo, para seu Estado, para seu País e,
um dia, atendeu ao chamamento da sua real
vocação, que era entrar para a vida pública
e assim o fiZ, disputando o mandato, em 1970,
no, então, Partido do GoVerno. Não fui, Sr.
'Senador Wilson Martins, um daqueles que
diziam amém, que -concordavam com tudo.
Fui um rebelde dentro do meu próprio Partido. E porque fui um rebelde dentro do meu
próprio Partido, a progressão -me foi muito
difícil. Fui daqueles que não eram totalmente
confiáveis, que náo estavam dispoS-tos, a todo
instante e a toda hora, a por a sua assinatura,
o seu aval, àquilo que juliavamos ser uma
agressão e uma afronta ao povo brasileiro.
Eril 1986, no meu Estado de Sergipe, se feZ
uma frente ampla, fui para -o PMDB. Sou
o mais novo peemedébiS:ta deste Plenáriõ,
fui O últirrio a: entrar para ·o Pútido. A nossa
frente foi destroçada, fui um dos sobreviventes. E Sou hoje, rio-Seriado-Fidi!ial o representante do PMDB de Sergipe. Aqui chegando, eminente Senador, tive" as mesmas emoções que tive em 1971. Recordo~me, bem,
que ao chegar à Câmara, numa sessão do
Congresso Nacional, lá eu encontrava GuStavo Capanema, ex-Ministro da Educação,
aquela figura que _eu aprendera a admirar
e a reverenciar nos mé"Us teriiPOs- de estudante. Conhecer Magalhães Pinto e tantos
homens públicos que já f:i.ziam parte, àquela
época, da História do nosso Brasil. Aqui,
conhecei homens como V. EX' homem inteligente, sério, competente, altruísta, homem
que tem sido, de uma certa forma, até involuntariamente, o meu mestre, o paradigmã.
e o exemplo que tenho procurado seguir. Portanto, neste instante em que V, Ex• saí do
Partido para o qual eu tão recentemente entrei, devo dizer que s6 tenho a lamentar. O
meu Partido só tem a perder, porque o Parti·
do é o somatório das densidades dos homens
4ue o compõem e V. Ex~ é um homem de
alta densidade. V. Ex• é um homem de escol,
um homem de muitO peso, que enriquece
o Partido, a sigla partidária a que pertence.
Não o parabenizo porque seria, neste instante
em que o parabenizamos, reconhecer que todos nós deveríamos, já, deixar nosso PMDB.
Mas desejo a V, Ex', meu Companheiro e
Amigo, ao admirável Senador Wilson Martins, que V, EX' se reencontre com aqueles
velhos Companheiros que também foram do
PDMB, que ·ideologicamente estão, neste
instante, prontos para continuar a luta que
tiveram que sUstar há bem pouco tempo, e
que seja muito bem sucedido dentro dos
ideais social-democrátiCo que sempre foram,
como V. EX' mesmo disse, os ideais da sua
mocidade, os ideais que caminharam para a
sua maturidade, os ideais que trouxe no alvor
da sua vida e traz, até hoje, no seu coração,
ao envelhecer. _Senador Wilson Martins, o
PMDB páde um homem excepcional, mas
nós, seus Companheiros, que continuamos
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nesta Casa a convivei" com V. Ex-, -vamos
continuar, p'iira-l3Jegria noSsa, -a Cõritar com
a "iilteligéncia lúcida, Com o homem desprendido, o grande Cq_lllpanheiro. Aqui nesta Casa aprendi a entender que os homens se sobrepõem aos Partidos, se sobrepõem às siglas. Esta Casa é_ uma Casa de homens que
desejam o bem e O desenvolvimento deste
País. V. Ex•, ao mudar de sigla, não muda
de conceito, não perde- o respeito, V. Ex~
ei_to, porque V. EX" s-ai de um Partido na
prOcura -de ·seu Ide-al m.ãfor; cj_ue foi- O ideal
que V. EX'/ aprendeu a cultivar desde a sua
mocidade. Eu o abraço, Senador. Seja bem
feliz e que Q~_ss_ª·_dr,r ao seu nq_yo Partido
b que V. EX' deu ao Partído a que hoje pertenço e no qual pretérldo continuar.

sa experiência democráticâ, nl.as tamb~m fazer com que ela seja exercitada através de
verdadeiroS. paÍ"tidoS políticos, que tenham
identidade programática _e que atinjam o poder através de objetivos élaros e definidos.
Por isso, nós, que o ouvimos hoje nesta tarde
e o admiramos por sua conduta pessoal e
cívica, temos a certeza de que seu gesto, refletido e pensado, vai contribUir, como disse
há pouco,' para ·a nossa consolidação democrática· e'; 'ir!~is'do que issó, para a formação
de verdflfleii6S. Partidos políticos em noSso
País. PÔ'rtant'O, desejo a V. Ex• todo êxito
nesse seu novo caminho e que V. Ex possa,
através dele, servir, como vem fazendo, com
brilhantismo ao povo do seu Estado, ao Senado e ao País.

O SR. WILSON MARTINS - Agradeço
muito ao meu bom amigo e excelente companheiro Francisco Rollemberg.
De minha parte, também acompanho com
iilferesse a ·sua víçl.a parlai)1entar, a_ sua ,vida
pÓblica e, dentre os episódios de sua vida
P,~blica que ad~iro 1 não m.e escapou aqUele
instante em que V. Ex" se colocou, isoladamente, no seu Estado ao lado de nosso Presic:Je,nte Ulyss,es Ü,Lii_maJªt;s,quando ele ali chegãva e vários daqueles que deveriam receber
também em nome do Partido _já não mais
se ·encontravam porque, na véspera, tinham
partido para a agremiação q-ue já se vislumbrava vencedora do atual Senhor Presidente
da República.
·
Com aquele gesto; nobre Senador Francisco Rollemberg, V. Ex' cresceu muito no
meu conceito, se é que V. Ex• ainda podia
crescer no meu conceito.
Muito obrigado.

O SR. WILSON MARTINS- Prezado Senador Marco Maciel, V. Ex~ com as experiências acumuladã.s no Executivo do seu Estado, no Parlamento_e no Executivo nacional,
que deixaram marcas _profundas para todos
()S brasileiros, me honra sõb:Ceman~ir~. Sintome confortado, ilustre amigo, ilustre senador, pelo aparte que V. E~ me dirige e pelas
palavras, também, com que V. Ex~ saúda o
Brasil que amanhece, um Brasil novo, um
Brasil com partidos políticos de fisionomia
característica, sem o fisiologismo que marcou
os dias do passado, sem as graves dificuldades
pelas quais passamos e para as quais, sem
dúvida nenhuma, os partidos políticos contribuíram bastante.

O Sr. Marco Maciel- Permita-me V.
-um aparte?

Ex~

' O SR. WILSON MARTINS-'- Ouço V.
Ex" com muita atenção.
O Sr. MarcO- Maciel - Senador Wilson
Martins, ouso interrompê-lo neste instante,
tão importante de sua vida pública, para dizer
que, embCira inilitando em Partido -distinto
ao que V. Ex•· irá ingressar, sei que este gesto
não foi praticado sem, COI!l,O _aqui d_emonstrou, uma prévía e muito pensada reflexão.
Quem conhece Y. Ex•, não somente as suas
qualidades de político mas também a sua conduta de cidadão, sabe que é um homem que
hOnra esta Casa e, por que não dizer, a classe
política como um todo. O que me cabe neste
instante grave da vida política do País é justamente, a_exeiliJ)lo-êfo" que ·ffieram outros com~
panheiros, desejar a V. Ex• o maior êxito
no partido ·que irá ingressar. Sabemos que
nã.o é po-ssível a prática da democracia sem
a existênci"a de partidos organizados, estruturados, funcionando permanentemente, que
a estabilidade da democracia, friso, passa pela existência de um Estado partidário. Estou
certo de que V. Ex~ nisso, ao filiar-se ao
Partido da Social Democracia Brasileira, vai
contiD.uar ·a oferêcer ão -P-àís, cOm a autori~
dade que desfruta, a sua contribuição para
que consigarili:lS:~:iiáô-iipenas consolidar ã nos-

O Sr. José Fogaça aparte?

Permite V.

Ex~

um

O SR. WILSON MARTINS Ouço V. Ex·
com muito prazer, nobre Senador José Fogaça.
-O Sr. JdSé Fogaça- Lamento quebrar o
desejo de V. Ex~, que queria encerrar o seu
pronunciamento, com o aparte do_ Senador
Mário Covas, mas como, nisso, fui antecedido pelo Senador Francisco Rollemberg e
pelo Senador Marco Maciel, sinto-me com
o direito de fazê-lo também. Não quero faz.er
um aparte longo, porque seria um aparte lamurioso, um aparte de lamentos. Na verda~
de, o meu Partido lamenta profundamente
esta perda irreparável, que é a saída de V.
Ex• DigO apenas, para não me alongar-, que
o que me consola é saber que, se o PMDB
perde um grande Senador, o País não o está
perdendo. V. Ex~ é um homem de uma dimensão ética e política das mais respeitáveis
nesta Casa. V. Ex• tem uma consciência profunda do papel do homem público e cada
gesto, cada palavra de V, Ex·, é um ato de
ensinamento. Portanto, faço apenas um registro; um aparte lamentoso, mas, ao mesmo
tempo, autoconsolado pela certeza de que
a vida pública de V. Ex• está destinada, não
ao partido, mas ao País.
O SR. WILSON MARTINS- Muito obrigado, devo· dizer ao ilobre Senado_r José Fogaça, que tenho a ventura de ver a minha
oração fínafizada com as palavras de V, Ex~
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Sr. Presidente_, muito giató pelo tempo que
me _concedeu para fazer essas considerações
e sou muito reconhecido. Estou -muito emocionado e agradeço a todos os SrS. senadoreS
pelas manifestações que_ fizeram durante esta
minha intervençáo. Só me resta esperar que,
dentro da Social Democracia Brasileira, dentro dos demais partidos que mHit8!fi ~esta
Casa presida o sentimento da justiça social,
o desejo de fazer da Nação brasileira uma
nação fraterna, uma nação irmã: ~ma nação
capaz de quebrar a grande miséria-existente
dentro desta Pátria. (Muito beriü Palmas)
(Durante o discurso -do _Sr.• Wilson
Martins, o Sr. Nelso_n Carne-ito, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Nabor Júnioi, Suplenete de Secretário.)
O SR. PRESIDENTE (Nabõr Júnior) O Senhor Presidente da R.epúblíca eaitou as
Medidas PrOvisórias n.,s 136 e 137, de 20 de
fevereiro de 1990, que "dispõe sobre a cobrança e a atualização dos créditos do Instit}.ltO Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-- IBAMA, e
dá outras providências" e que "autoriza o
poder executivo a abrir ao Orçamento da
União, o créc:Hto extraordinário de NCz$
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzados novos), para os fins que especifica".
De acordo com as indicações das lideranw
ças, ficam assim constituídas as co~issões
mistas incumbidas de emitirem pareceres sow
bre as matériaS:
MEDIDA PROVISÓRIA N• 136, DE 1990
SENADORES
Titulares
Alufzio Bezerra'- José Fogaça Márcio Lacerda - Alexandre Costa Dirceu Carneiro - Jõsé Paulo Biso! ·
Carlos Patrocínio
Suplentes
Áureo Mello - Gerson· Camata Nabor Júnior- José Agripino- Chagas Rodrigues -Jamil Haddad- Antôw
nio Luiz Maya
DEPUTADOS
Titulares
Manoel Moreira - Arnaldo Moraes
-Ivo Vanderlinde- Ézio FerreiraWaldeck Ornélas- Fábio FeldmannJoão Cunha
Suplentes
Raimundo Rezende - Antôriiõ Câmara - Francisco Sales- Narciso Mendes- Antônio Ferreira- José Guedes
MEDIDA PROVISÓRIA N• 137, DE 1990
SENADORES
Titulares
Gerson Camata- Mansueto de Lavor
- Sev_ero Gomes - Jão Menezes Wilson Martins - Maurício Corrêa Ney Maranhão

Suplentes

,

N_abor Júnior_---,- Ronald9 Aragão.Ruy_ Bac..e:lar ~ Odacir S_o~res- Teo,tó---nlo Víl~la Filho--:- Mário Maia- Car:lo_s
, Albertq
- DEPUTADOS
Titulares
Asdrúbal Bentes - Ubiratan Aguiar
-Aloísio Vasconcelos- Messias Gó.es
-Átila Lira --Cilso DoUrado- Leonel JúliO - . . . .
,- - ..
SuplenteS
Maria Lúcia - José Viana - Jlário
Braun_---:- }:..~v.Y_ Qi~s ~. s'al_at_iel_ de Cafvplho- ViCen!o BõgO_- -O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) De_ acordo com a resolução n9l, de 1989-CN_,
fiCa: estabelecido o seguinte caleÕ.dário pãra
a tramitaç-J.o da matéria:
Dia 22-2- Designação da comissão mista
-Dia 23-2- Instalaçã? da Comissão mis~-~
Até 2-3_- _Pr:azo para recebimento ~e
emendaS. Prazo para a comissão mista emitir
o parecer sobre a ãdmissíbilfdade
Até 8-3 - Pr"aiõ final riã coffiissão
Até 23-3--- PrãzO no_COilgféSso Nacion~l.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) Sobre a mesa, projeto de ,lei que será lido
pelo SL 1~ Secretário.
_É lido o se~~te
l'ROJETO DE LEI DO SENADO
N• 9, DE 1990
Complementar
Regula parcialmente os incisos II e III
do art. 161 da Constituição, fixando prazo para a entrega das parcelas de receitas
tributárias pertencentes aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios e comi~
nando penalidades aos- inadimplente.
O Congresso Nacional decreta:
Art.- 1~ - O repasse das feC:eitas tribUtárias
.de que tratam os arts.157, 158 e 159 da Constituição Federal reger-se-á pelos dispositivos
conStantes desta lei.
Art. 2~ -A entrega das parcelas de receitas tributárias pertencentes aos Estados, ao
Distiíto Federal e aos Municípios, nos termos
dos arts-157, 158 e 159 da Constituição, devew
rá efetuar-se impreterivelmente até o último
dia do mês subseqüente ao da arrecadação,
Art. 3° O descumprimento do pi"aZo estabelecido pelo artigo anterior -acarretará a
incidência de atualização monetária da parcela devida a partir do mês de sua arrecadação, acrescida de juros de mora de um por
cento ao mês._
Parágrafo único. O atraso superior a doiS
meses:
I - por parte da União, importará crime
de responsabilidade para o Presidente daRepública, nos termos do are. 85, VII, e 86,
da Constituição.
II - por parte do estado-membro, além
da intervenção federal, de que trata o art.
34, V, b, importará, para o Governador, cri-
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me de responsabilidade, conforme dispuser
a Constituição Estadual.
Art. 4" O descumprimento do prazo de
divulgação dos montantes de cada um dos
tributos arrecadados, dos recursos recebidos,
dos valores de_ origem tributária repassados
e a repassar e da expressão numérica dos
critérios de rateio, conforme determina o artigo 162 da c;onstituição, carretará_ para o
inadirnplente, em favor dos destinatários dos
recursos, multa_ de mora de um por cento
ao mês.
Art. 5" Esta _lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6~ Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Ao fazer explicitar no texto constitucional,
através do art. 160, ser vedada a retenção
ou qualquer restrição à entrega e ao emprego
dos recursos atribuídos aos Estados, ao Distrito Federal e a.os Municípios, pretenderam
os Constituintes zelar de_ maneira objetiva
pelos interesses dos cidadãos, reduzindo os
níves de incerteza relativos aos prazos de recebimento, no tocante às disponibilidades financeiras resultantes do repasse dos recursos
tributários.
Essa preocupação, convertida em dispositivo legal, visou a fazer com que tais recur~
sos, .de fundamental importância para o atendimento às demandas primádas da população, pudessem estar disponíveis, junto aos
Seus destinatáiios, imediatamente após a sua
arrecadação, de modo a permitir a sua utilização dentro de um período razoável de tempo,
conforme previsto nos orçamentos e cronogramas físico-financeiros dos seus beneficiários.
- A observância do prazos de repasse assume
especial relevância, se contemplada no contexto de grave crise _económica experimentada pelo Pafs, na qual a erosão da mp_eda
é sentida na flagrante e contínua deterioração
do seu poder de compra, numa inflação qu.e
chega a atingir quase __2% ao dia .
Proteger o poder de compra dos recursos
oriundos das receitas tributárias é, em-última
análise, proteger os interesses básicos das comunidades, uma vez que o recurso defasado,
carcomido pela desvalorizaç~o decorrente do
atraso de sua reafiiaÇa:o, irrÍplica em obras
a menos a preços cotados a maior.
Assim 1 o prazo_ máximo tolerável, consoante o eStabelecid_o na carta Magna foi fixado
no último dia do mês subseqüente ao da arrecadação. Isto porque é este o prazo estipulado para a divulgação dos montantes de cada
um dos tributos arrecadados pelas três esferas
de governo dos recursos rece9idos, dos valo~
res de origem tributária eriti:"egues e a entregar e a expressão numérit:a dos critérios de
rateio, conforme disposto no art. 162.
Uma das finalidades dessa divulga~o, tal~
vez a principal, é justamente servir áe base
para a conferência e o Controle, por parte
dos destinatários dos recursos, da exatidão
das parcelas por eles recebidas, até porque
o inciso ITI do art. 161 comete à lei comple-
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mentar regul~r o acompanham~~to,_pelos beneficiários, do cálculo das quotas~ da liberação das partiCipações.
-

Objetiv.ando evitar o atraso ná. liberação
de tais quotas, aSsegurarido- aiSiin a observância do art. 160, é.que aCo-nsthU.ição detú-~
mina seja a entiegâ iguãfnleRti él.iscl.plinãda
por lei complementar, a qual, para imprimir
efiCácia aO citado art. 161, mio poderá deixar

crático Brasileiro- PMDB, em 16 de feveréírcide 1990,"fili3.ndo~me, neSta meSma data,
a-o 'Partido oemoáata CdStãó.
.
.
f..o ensejO; ieh6vo:1he meUs Protesto~ ·d~
es~riJ.a e corisJ~~~a_ç~_ó. - S~~adof ~~oP~I~o _
Peres.

'

O. SR. PRESIDENTE (Nabor JúniOr) O -expediellte_lido vai à publicação. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido
de oferecer sanções para as hipóteses de seu . pelq Sr. 1~ Secretário.
descuinprimentO Ou ao descurriprimento do
É lido·? ~çguinte.
art. 162, Seü- cQIOrário lógiCo.
· Portanto, ein -obediência aos incisos li e
III do art. 161 da Carta Magn'a, necessári~
REQUERIMENTO N• 13 DE 1990
é impriffiir-se efetividade aoScitadós arts. 160
Requeremos
orgéncia 1 nos termos ~dO- art.
e 162. E a· única forma de fàzê-fci, segUridO
336, alínea c, do ~egime!JtO ~nt~rno,_ para
a mecânica ·das normaS jU.iídica~, Será mediante O estábelecimentO de ·sahções ~secu~ - Mensagem Sen!ldo Federal,___ MSF n~ 247!89,
ratórias de-sua observâilcia-~âliás, Como ensi- · que- "propõe, ao Senado Federal, seja autori:ntda a Comissão Nacional de Energia Nu~
na Kelsen. No caso, as s<lnções-são as proclear (CNEM) a contratar operação de crépostas nos arts. 3P e 4~. A atualização monetária e os juros· de mora previstos no are· dito externo, no valor de até FB
86:83$.783,00 jUiliõ- ao·-:eank BruSsels Lam39caput, a rigor, nem pod~iri ser consideradas
sanções penais, por consubst'aitciaiein mera·- bert S/A.
Sala das Sessões, 22 -de fevereiro de 1990.
atualização monetária do valor devido. San-·
-.Senadores Ronan Tito - Marco Maciel
ções penais seriam aS- comiriaÇões do pará~·Fernando Henrique Cardoso.
grafo único do mesmo artigO' Unicô do mesmo
OSR. PRtSIDÉI'ÍTÉ (Nabor .Júni~r) ~ _:__
artigo, que elevam as inadllhPlências superiores a dois meses à categoiia de crimes de
O ;-equerimento lido nos tenltos regimentais
responsabilidade, a que estariam sujeitos o
serã Votado após a Ordem dó Dia. -(Pausa)
Presidente da República e o Governador do
S~J."lre a mesa, requerimento que será lido
Estado-membro, e a prevista no art, 4", para
petô Sr. 1~ Se_cretário.
o descumprimento do prazo de divulgação
É lid_o e ~provad? o. seg~_inte _
estipulado no art. 162. ·
Quanto ao mérito, é iriqU:estioriáveJ a necessidade de regulamentação da matéria,
REQUERiMENTO N• 14, DE 1990
posto que historicamente ter;n se observado
Nos termos regimentais, requeiro que não
uma prática rie-gligente na_ ~dministração d<?s_ seja realizada sessão do Senado nos-dias 26,
cronogramas de desembolso, com resultados,
27 e, 28 de fevereiro de 1990, nem haja expea nível de economicidade e aplicação de rediente em sua Secfetaria.
cursos, sabidamente insatisfatórios. Tal prátiSala das Sessões, 22 de fevereiro de 1990.
ca, aliás, tem sido objeto d~ duras críiCãs --Senadores Mauro Benevides, Chagas Ropor parte das administiaçõeS estaduais e mudrigues, Mário Maia.
nicipais e ainda de denúncias freqüeÍltes nos
veículos de imprensa,
OSR. PRESIDENTE (Nábor Júnior) Urge, pois, dar fim a esse justo clamor
Aprovado o requerimento, será cumprida a
decisão do Plenário.
ao mesmq tempo em que se _confere uma
maior agilidade ao repasse das quotas de re~
O SR. PRESIDENTE(Nabor Júnior)- Esceita tributária, agilidade esta m3is compatá eSgotado o tempo destinado ao expediente.
tíveis com os preceitos da moderna adminisPassa-se ã
tração financeira. - Sala das Sess_õ_es, 21.de févereiro de 1990.
- Humberto Lucena.

(A Comissão de Assuntos Económicos.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) O projeto lido será publicado e remetido â
Comissão competente. -(Pausa)
Sobre a mesa, comunicação que será lida
pelo Sr. 1~ Secretário.
-

ORDEM DO DIA
Às matérias constantes dos itens 1 e 2 da
pauta fiCam com a votaçãO adiada, em ~irtude
da falta de quorum.
_$ão os seguintes os itens com apreciação
adiada:

É lida a seguinte

Brasília, 22 de fevereiro 'de 1990
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2? do artigo 79 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico
a Vossa Excelência haver me desligado dos
quadros do Partido do Movimento Demo-

Votação, __em primeiro tuino, da Proposta de Emenda á Constituição _o~ 3,
de 1989, de autoria do Senador Marco
Maciel_ e outros Senhores Senadores,
que acrescenta parágrafo ao art. 159 e
altera a redação do inciso li do art. 161
da ConstituiçãO FederaL

Fevereiro de 1990

Votação, em primeiro -ú.irllõ, da Proposta de Emenda à Constituição n? 4,
de 1989, de autoria do Senador Leopoldo Peres e outros Senhores Senadores,
que acrescenta um § 6'-' ao art. _5~ do Ato
das Disposições ConstituCionais Transit6ri3.s.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) Item 3:
-'
• 'i._ __

;~.·

:

DisCUSsão, em turno único, cfo P-rofetO
de R~~oluç~Q n~ 91, de 1989, de iniciativa
da Comissão de Coostituição~_ Justiça e .
Cidadaoif[, que suspende, de acordo com
a _decisãp,prof.erida pelo Supremo Tribu~
nal Federal, em acórdão d_e_5 _de março
de 1986, a execução do parágrafo único
do art. 45 da Lei_ Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar n~
35/79), nos termos do que dispõe o art.
52, inciso X, da Constituiçâo brasileira
em vigor.
A Presidência esclàrece ão Planário que
a matéria ficou sobre a mesa durante cinco
sessões ordinárias, i fim de receber emendas,
noS termos doart. 235, TI, d, coinbinado com
o art. 277, do Regimento Interno.
·
Ao projeto não foram apresentadas emendas. __
Em discussão o projeto, em turno único,
(Pausa)
·
Não havendo quem pe~ a palavra, encerro
_a discussão.
Em votação o projeto, em turnO único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.(Pausa)
Aprovado.
A matéria -vai à Comissão Dirf:tora, páfa
a redação final.

É o seguinte o projeto I!J>rovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 91, DE 1989
Suspende, de acordo com a decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em acórdão de 5 de março de 1986,
a execução do parágrafo único do 81-t.
45, da Lei Orgânica da Migistratura Na:-_
cional (Lei Complementar nG 35fl9), nos
termos do que dispõe o art. 52, inciso
X. d_a Constituição brasileira em vigor.
Artigo único. Fica suspensa, de ac_ordo
com decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em acórdão de 5 de março de
1986, a execução do_ parágrafo único do art.
45 da Lei Orgânica da magistratura Nacional
(Lei Complementar n" 35n9), nos termos do
que dispõe o art. 52, inciso X da Constituição
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) Esgotada a matéria da Ordem do Dia, passase, agora, à votação do requerimento de urgência-," lido no Expediente, para a- Mensagem
n~ 247, de 1989, em que o Presidente da República propõe ao Senado seja autorizada à Co~
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é urDa vúdadelra fitjària o qll.é está ocorren-'
do. É um desejo,:a_ deCisãOA.i:n.i{!ha. O ciUe
ocorrerá de minha parte, _sendo empossado,
são atas VigorosoS no sentido- de fortaleCer
0-:!:láncb_~_C?.BiasH.,-,·E disse-me S. Ex• _4u-~;
não teria condições de governar o País sem
uma instituição forte, ~::OrnO OBanco doBrasiL .E _disse mais: que haverá de fortalecei
o Banco de tal sorte que ele voltará a ser
o instrumento de- realização fiilanceira qúe ele foi no passado, sobretudo no que tange
ao financiamento da pfclduÇOO agfícola, com
'
ênfase no setor da pequena e da média proO SR. PRESIDENTE (Nabo! Júnior)
priedade.
Passa-se à lista de oradores.
•Sr. .Presidente, eu me convenci de que,
Concedo a palavra ao nobre Sdnadof Leite
realmente,_ essa é a determinação dO futuro
Chaves, como Líder do PMDB, pelo perfodo
de 20 minutoS.
- -- ---- --Presidente da República e S. E.r- já desmentiu
esses "boatos" muitas ve:zes.. E não sei por
O SR. LEITE CHAVES (PMDB-PR. Co- q__ue se organiza uma campanha dessas, sem
mo Líder, pronuncia o seguinte discurso.)
q~-~ _ll'!i_a nada de palpável, mesmo porqueSr. Presidente e Srs. Senadores, as televi- a privatização de qualquer instituição, no
sões, os rádios estão, insistentemente, trazen- Pais, dependerá de autorização expressa des.,.
do notícias.de que o Banco do Brasil vai ser ta Casa.
privado. E, em razão dissO, funcióitários do
O PreSidente d.a RepJ&Iica não tem condiBa-nco estariam se organizando para defender çõ_es de privatizar_nem mesmo uma mercea-a instituição do ato de privatização. Mais: _ ria, que estivesse. em mãos do estado, sempelo zelo e o respeito que o Banco merece que houvesse aprovação prévia do Congresso
1
·
• _
de todos os setores, também funcionários de Nacional.
Bancos privados estão se organizando para
Essa solicitação_ da Pr_esidência foi feita p'?_rante -o Seu Lider nesta Casa, que é o Senadbi
a defesa.
Não_se sabe_ entretanto, Sr. Presidente, que CarloS Chiarem e, também, q_seu futur_o M{-_
motivações são essas, que organismos são es- nistro -dã_Justiça,Bernardo Cabral. E eles,
ses que estão colocando, a nível de alarme,· por seu lado, reafiram essa posição.
essa notíCia. Eu com -ela:- irie p"ri!õcupei no
Então, Sr. Presidente, para que o boato
primeiro instante de publicação do anúncio, não alcance a forma de escândalo desproporporque, como V. Ex~ sabe, eu sou do Banco cional, e crie inquiétude 'no selo desta grande
do Brasil, eu sou funcionário do Banco do organização, é que eu transmito a meus coleBrasil,· como V. Ex• também, Sr. Presidente. gas do Banco do Brasil, a Diretores, Geren~_·
Ambos somos Advogados do Banco, aposen- tes, Chefes de Serviço, funcionários dos ditados. Servimos àqUela casa por trinta anos.
versos escalões, a notícia de que o Presidente '
E eu, como V. Ex~, tenho, em relação ao só haverá de fortalecer a ÍJ!Stituiçáo, por reso
Banco do Brasil, um respeito muito profun- peitá-la, e, na convicção de que, sem ela,
do. E já disse uma vez; que pareceu exagero nãó- terá forças para dirigir uma sociedade
a alguns, que é a única coisa séria que eu tão difícil, sobretudo no setor financeiro, coacho no Brasil. Pelo menos eu não quero mo é o Brasil.
dizer a única coisa séria, mas a mais Séria
O Sr. Mário Maia- Permite V. Ex~ um
que existe no Brasil.
aparte?
O Banco existe desde 1808, exerceu duranO SR. LEITE CHAVES - Com todo- o
te todo_ o tempo os mais diversos papéis, in·-~
clusive. a função de Banco Central.- Jamais prazei, ouço V. Ex~.
houve um deslize, enquanto o Banco Central
esteve sob a jurisdição dõ Banco do Brasil.
O Sr. Mário Mala- Nobre Senador Leite
Depois que se tofnou autónomo, e que aque- Chaves, acho q-ue a comunicação que V. Ex'
les velhos e antigos funcionários que saíram faz, neste instante, traz tranqüilidade não
do Banco do Brasil e ocuparam funções do apellas aos funcionáriOs do Banco do Brasil,
Banco Central se aposentaram, aí o Banco
rrüfs ã_ fodo.Los brasileiros, porque é uma inCentral tornou-se uma fonte de escândalos.
quietude que existe, uma preocupação perEu, uma vez aqui, inVoquei a quantidade" manente desde a campanha presidencial, dos
de escândalos de comportamentos, de mal- funcionários e dos brasileiros que aprendeversação que ali ocorriam, inclusive, o próram, corno V. Ex~ acaba de ressaltar, a respeiprio Banco Central patrocinando as atividatar o Banco do Brasil como uma das instituides irregulares do Nahas. Eu disse aquilo com ções mais importantes e mesmo, diÍia, paracinco meses de antecedência ao ocõfrido na digma do Brasil. Através de sua palavra como
Bolsa de Valores de São Paulo e do Rio de
tradutor das intenções do Presidente eleito,
Janeiro.
tranqüilizamo-nos e "fazemos votos para que
Ontem estive com o Presidente da Repú- elas correspondem á realidade e para que
o Banco do Brasil venha a ser fortalecido
blica eleito, Fernando Collor__de_.Mello, e S.
Ex" fez um apelo a mim:- "Senador Leite Cherealmente, como outrora, quando foi uma
ves, eu gostaria que V. Ex•, em meu nome, das instituições_ mais fortes e que mais orgUlharam - e ainda orgulham - a consciência
fizesse um pronunciamento no Senado de que
missão Nacional de Energia Nuclear a contratar operação de crédito, de seu interesse, no
valor de 86 _milhões, 835 mil e 783 francos
belgas, junto ao Bank LambertS.A.
Em votaÇão o requerimento. Os Srs:Senadores que o aprovam queirampermanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a Mensagem
n? 247/89, será incluída na Ofde'm do Dia
da segunda sessão ordinária subs_eqüente.
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política e jurídic~ nacionais. Par~ teqn,inar,
gostaria de fazer um registro,, pedindo _a V.
Ex• que. não_ me le_ve a mal nessa interpretação. Há pOucO, c}uando o nobre Senador
Wilson Martins ocupava a· tribuna, comunicando a mu'dariç8 do seu destino político, de
um partido Par8'0~tr6, V. Ex• fez um aparte
de exaltação, como todos o fizemos, merecido, á fig_l!ra_ -~este grande colega q'!le, ~!'"
qualquer Partido, estará sempre acima- das
siglas. v. Ex•' feZ ·r~rerência_ <'!-!?~· qu~-·sa(ram ·
do PMDB, aos qul? estavaqJ.· samdo_ ~o
PMDB, aos que ainda iriam dele sair, que
estavam cóm as i-riaia:s arruinadas. Comuilicando uma intenÇãO do Presidente'Fermindo
Collor cO-mo- Se. fosse seU P<?rta-Või;- V. tx~
já ilão nós .deiX.á"in'ais ·dúvidaS, porque V.
Ex~ disse qúe estava· cóm as mãlas arrumadas
-e não sabia que ·destino-iria toma-r. '
Agora, sabemos o rumo que V. EX" pretende tqmar, uma vez que já está- aqui pOr
esse ato de ser o porta-voz de Sua Excelência
o P_residente da República eleito. Para tranqúilizar os fUndOO.ários do Banco do Brasil
e a Nação~ estamos como que direcío-nando
o nosso pensamento no sentido de que, amanhã, V. Ex~ esteja perfilhado entre aqueles
que pertencerão' sênão ao Partido, aos quadros da.nova ~ire;ç~õ governamental do País.
O SR. LEITE ÓIAVES - Agredeço a V.
EX'!, mas não conhecia essa sua qualidade de
adivinho; se isso ocorres-se, que pelo menos
fosse um ministériO desses gigantes, porque
nada disso esteve em minha cogitação.
Disse, realmente~ Senador, que estou preparando a mala, e o disse mal. Mala tem
Senador importante como V. Ex~ ou o senador José Fogaça, dp_ Rio Grande do Sl!!-· Sou
um Senador itinerante; mUito modesto, tenho matulão; tenho mo_chila, estou procurando ajeitar os m,eUs cacos para ver se me
acomodo em outras situações, mas não sem
antes dizer que desse Partido levarei muita
saudade. Agora, cómo V. Ex' viu, no artigo
que escrevi, acho que as causas existenciiiís
desapareceram, qu~ o nosso contrato social,
a· nossó ·eompromisso _cessou, já não existe
mais. Pode existir convivéncia, por motivo
de sigla, mas já não existe Diaís -identificação.
O _que eXiste nesse -Partido são quadros fantásticos, e talvez tenha sido essa uma das cuasas de nossa próxima queda, de nossa morte
partidária. Há valores. Uma grande quantidade de Deputados são por si sós qualificados
para conduzir o Partido, mas é a realidade
que conduz os destinos de um país e não
agrupamentos que já não tem bandeiras.
Quero dizer a V. EX" que à Governo nãO
é Partido, é um poder e é o Poder Executivo.
E asseguro a V. Ex~ que muitos, inclusive
do meu Partido, poderão formar no bloco
da maioria, OU da Oposição, ou do Governo,
sem que seja precisO sair do Partido.
Seguramente, para o Partido do Governo,
se _é que ele tem, eu não iria. Se eu tivesse
que sair para um partido - e nesse sentido
eU estaria me aprestando - seria um Partido
jovem, novo, mas de muita movimintação,
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que vai existir exatam"ente pelas mesmas causas pelas quais o PMDB está perecendo: é
o Partido da Mobilização Nacional.
É um Partido qU.e cem fundamento. É um
Partido que tem como pressuposto o seguin-te:._todas as vezes que o povo tem um problema e que se mobiliza, ele o resolve, soluciona.
Então, o que houve com o PMDB foi exatamente a inanição. Nós ficamos grandes demais, indiferentes demais e não nos conseguimos mobilizar.
De forma que esse seria o Partido que poderia me motivar. Ele es.tá na luta pelo registro definitivo. Tudo indica que o alcançará.
E _eu não tenho dúvidas que ele poderá ser
um dos bons e gran<~es partidos nacionais. .
Ele _ê novo, tem uma origem muito séria.
O seu fundador é um dos homens respeitáveis
deste País, de grande sa.b.edoria política, que
é o Professor Celso Brant. Ele foi um dos
poucos que,.na televisão, fez uma pr~gaç~o
política e não apenas promessas elettorats.
Esse seria o Partido.
Eu tenho certeza que haverei, se chegar
a esse Partido, se ele chegar a se realizar,
de contar com companhias de grande valor
ne_sta Casa.
Partidos existem em profusão, mas eles
têm que obedecer a legitimidade de uma origem. Os partidos são como os rios: trazem
a cor, o cheiro, o gosto das águas das suas
fontes. É o caso do Rio Negro. Ele nasce
negro e vai até o Amazonas negro. Há rios
que nascem verdes como o Tapajós, que vai
a vida correndo da mesma: cor._
Os nossos partidos nascem de uma cor,
mudam a todo instante, e não têm c..or nenhuma.
Mas, Sr. Presidente, a minha missão era
outra, era falar sobre o Banca do Brasil

lho já denunCíando -esSa ·PosSf~e-1 "nquidaÇão
dO DNOCS. De'fotma que, aquí-e·acolá,
surgem essas inforffiaçõ-es e Vão .dir?'tO" c_o_mo
sendo de autoria do Presidente da República.
E S. Ex•, acredito eu, j afiais po-deria destruír
uma instituição cOmo.-o PNO'Cs, ·que pre_sta
um serviço--íri6stimável, especi3Jinerite ao
Nordeste ,e a quem diga-se de passagem, esses últimos gover.nos não têm dado a força,
CJ vigor e o potencial que aquele_órgão precisa
para servir bem ãs Tegiões que não são favorecidas pelas -chuvas. Assip1. ~endo, Senador,
V .1 Ex• está prestandO úrit graride serviço ao
Presidente Collor- ao dar esta notícia, para
que os funcion~riqs d:o B3ncQ do Bnisil-sai~
bam que o Preside.nte nunca teve esta intenção.
Ainda anteontem, recebi um telefonema
de uma Senhora aflita de FOrtaleza dizeúdo:
"Você me pediu para votar no Presidente,
eu' lhe falei que não votaria nele, pOrque ele
iria privatizãr_o Banco dt? Brasil. Você ,g;aran- _
tiu que isso nãõ ocorreria: Hoje e!;tou vendo
na televisão que ele vai privatizar''. DíSse-lhe
eu, então: ''Não, você está vendo uma informação, talvez o· excesso de expressão de um
Ministro, que disse qU~ a estatização poder!a
atingir até o BancO.do Brasil, porque a linha
seda privatizar"·. Trafl(jüilíiei,__ e_Íltão, aqueia·
Senhora.
__
Hoje, o pronunciamento_ d(! V. -~"': vem
trailqüilizar ainda mais, -porque V. Ex• ouviu
de viva voz do Presidente que nunca foi intenção de S. Ex• privatizar o Banco do Brasil.
Muito obrigado. ·
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é banço, quer comparecer-o Banco do Brasil
a outros estabelecimentos bancários quando
na realidade há diferença de compõrta-mento,
mesmo com-bancOs estrangeiros. Por exem~
pio, os funcionários dO Banco do Brasil fazem
carreira, eles dedicam a su_a existência, a sua
vida ãquêl<l Organização. I'fós bailcos particulares, não. Nos bancos particulares os funcionários faze .ar .bico de uril nlodo geral, tanto
é que nelas e··rn.uito apenas entregam a !llOCidade e, a -YWt.Ji_fiade da fase mais jovem da
vida. ~ bap.ços destes em que ninguém en~
contra um homem com 40 anos de idade.
Há ban_C6s·, ihciusive, que chegam a explorar
o lenocínio. Hoje diminuíram mais porqu_e
ficou rimito-afrontoso~ PegaVam moças calipiginosas, provocantes, davam-lhes calças
apertada<> para que lavradores, sedentos _de
desejo, ao chegarem, fizessem com o dinheiro o que elas desejassem. Era !,lOJa coi$a tárível! Mas o negócio ficou tão afrontoso que,
digamos, já não está mais assim. Mas isso
é !enoéínio, perante o Código Penal. No Banco do Brasil não há isso. Há extrema serie~
dade. Rigor no trabalho.
Sr. Presidente, eu me lembro, e V. Ex•
tanlbém é advogado do Banco, da dificuldade
de situações nossas. Um gerente, âs ve~~s.
um funcionário que iraõsige no pouco merece
perdão. Mas quando o cara transige na honestidade, não há jeito, o Banco leva aos tribunais. É o inquérito para apuração de_ falta
grave. Quantas vezes gerentes, pais de família, tiveram que sofrer inquérito e tivemos
que patrociná~los? Porque no dia em que o
Banco transigir cOm essa situação, cairá inexoravelmente. Seus alicerces repousam na
honra, na eficiência e ombridade funcionais.
Senador José Fogaça, V. Ex' tem o aparte.

O SR. LEITE CHAVES ~ Agradeço, Senador. O Presidente m·e transmitiu esta convicção. E não foi apenas por palavras, mas
por sentimento. OIJ.ando temos uma longa
experiência púbfica,- começamos a sentir o
O Sr. Afons_o-_ Sancho--- Permite V. EX'
O Sr. José Fogaça- Nobre- Senador Leite
pensamento, começamos a sentir o que fica.
um aparte, nobre Senador Leite Chaves?
Chaves, fico surpreso, mas não perco a minha
Isto porque, muitas vezes, o que mais nós
atitude extremamente respeitosa e de pro__ e~co_ndemos é o que mais- revelamos. E o
funda admiração em relação a V. Ex• SurpreO SR. LEITE CHAVES - Com todo O Presidente Fernando Collorjamais chegaria_ so pelo fato de que V. Ex•, nesta Casa, faz
prazer, Senador.
.
a mim, Senador nesta CaSa, e, além do mais,
as vezes de porta-voz do Presidente eleito,
Muito obrigado pela honra de me dar JU· funcionário do Banco, que poderia ficar conpor não ver uma afinidade maior entre a perventude nessa exortação.
tra S. Ex• se diversa fora a sua intenção.
sonalidade política de V. Ex• e a personaO Sr. Afonso Sancho-- Congratulo-me
o Sr. José Fogaça- Permite-me, V. Ex~ lidade do futuro Presidente da República,
que irá assumi! no di~ 15 de março. Para
com v. Ex• por ter trazido uma notícia tâo
um aparte?
alvissareira:que há muitõ desejávamos viesse
mim, são duas personalidades ~ro~undamen
a público. Essa idéia de que o Presidente
O SR. LEITE CHAVES- Darei já o aparte distintas, marcadamente d1stmtas, mas
te a V. Ex~ O Banco do Brasil é estabeleCollor iria estatizar o Banco·-u.o Brasil foi
quero crer que V. Ex~ tenha essa postura tãocriada com muito _espíritO pelo PT, com a
cimento bancário ·através do qual a. Naçã9
somente movido pelo seu amor ao Pa~s. D~
finalidade de incompatibilizar essa legião de
se exeicita ffuan.ci:iramente. O Banco do EraV. Eii' Oão se pode jamais eSPerar outro tipo
funcionários do Banco do Brasil com aquele sil é uma universidade de trabalho. Sabe V.
de atitude e outro tipo de postura. Quanto
candidato --e realmente eles conseguiram Ex• quantos funcionários estão no Executivo
ao que V. Ex• noticia, quero dizer que eu,
0 desiderato, porque não tem cidade no Braparticularmente, nunca tive nenhum temor
requisitados do Banco do Brasil? O próprio
sit onde a maioria dos funcionários do Banco
Ministro da Fazenda é um deles, só que este
em relação a isso. Qualquer pessoa que tenha
do Brasil não ficou contra a candidatura Co- M:inistrQ, como eu já disse aqui nesta Casa,
um conhecimento meridiano da estrutura do
llor, baseada nesta increpação fedfa pelo PT, é um inimigo~do Banco_: Por uma razão freusiSteniã. estatal brasileii"O, sahe que esse sistema é corilo um -jogO-âe dominó, se é preciso
que deu muito -~rto. Aqui e acolá, surgem diana, ele se tornou inimigo iritr.ãnsigente da
informações erradas, como sendo do pensa- Casa, ele quis destruir a Casa que lhe deu
derrubar a pedra do Banco do Brasil, ela
menta do Presidente. Ainda hoje estive com a oportunidade de ser alguma coisa na vida.
é a última pedra. O Banco do Brasil, a Pet~o
brás, a Eletrobrás e a Companhia Vale do
o ex-Governador Adauto Bezerra, com o De~ Exístem milhares neste País.
Rio Doce são pedras que estão lá no fínal
putado Aécio de Borba e o Presidente da
Então, o Banco é_ ~ma casa assim de trabaRepública, quando S. Ex• teve oportunidade lho. O funcionário ali ingressa através de condeste jogo de dominó que é esta campan~a
d.e dizer que nunca passou por sua cabeça cursos· rígidos, o Banco seleciona o melhor
privatista que hoje tomou conta~-d~ Brastl.
acabar com o DNOCS: E, há poucos dias, que a classe média tem, isto tem fdto ao
Portanto, eu tenho absoluta_tranquthdade em
ouvimos o nosso colega Cid Sabóia de Carva· longo dos anos. Muita gente, então, porque
relação a isso; se a privatização _do Banco
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do BrasH tiver que acontecer, ela será a última de cerca de 300 emprcsás eStã.iais'da ófbita federaL Portanto, ne_m mesmo talvez ·o
mais bem sucedido dos mariáafoS ·presidenciaiS; como poderá- .é O qtie'deseja tOdo
o povo brasileiro ....:.. vir a ser O mandato do .
Presidente FernaridO Collor, terá fôlego para
um processo de privatização que atinja tal
dimensão. Então, eu tenho absQlu!Ji_tranqüilidade em relação a isso. AnteS, 'tjtt.l!t~ outras
empresas, muitos_ outros ob~tác;u.lQSjei\lo que_

ser vencidos. Acho até que o Se:il.áçlçf,t}fonso
Sancho tem razão, isso foi uma ~áfiêa ·poTíticoeleitoral do PT que fundonôli~ ·,ê fui)ciona

sempre esse tipo de coisa-.

Se)f~valo

não·

tem chifres, cOlocam-se chifit!s_ ~o cavalo,
porque é uma forrna de .tornar_ o monstro.
mais feio e qualificá"lo como adversário. Esta
tática é velha, antiga, não tenho medo, Agora, o que me atemoriza, o que me causa espanto e perplexidade é que o Presidente elei"
to acaba de indicar como_ futuro _Ministro da
Infra-estrutura- aliás; díga-se de passagem,
um super ministério, sobre o qual estarão
cerca de 12Ó empreSas estatÍ:l.is, um Ministério
dos _Transporte!i, do Ministério do Interior,
do Ministério de Minas e Energias - um
homem que se dispõe, pelo seu posicionamento já expresso nos jornais, conhecido da
opinião pública desde o momento em que
foi revelada a sua indicação, se dispõe não
só a uma campanha, mas a uma prática severamente priv3tizánte. Ou seja, o que me
preocupa não é o Banco do Brasil. Tenho
certeza que o Banco do BrasH é o último
baluarte que poderá ser atingido. Está muitolonge, mas vem pela fre-nte, vem por aí, nobre
Senador, uma onda de privatização. E para
isto foi designado, para isto indicado, para
isto foi alocado no Minístério da Infra-estrutura o Sr. Ozires Silva, ex-Presidente da
Petrobrás e ex-Presidente da Embraer. O seu-discurso é um discurso que;tóriitruantemen-te, predominantemente, defende a privatF
zação das empresas estatais, ou seja, transferir bens do Estado, património do povo·
brasileiro pai-a grUpos particulares. Já que
V. Ex' tem esta proximidade, esta afinidade
com o Presidente eleito, Fernando CoHor,
V. EX" tem infOrmação de quais seriam. s-e
não o Banco do Brasil - tenho certeza que
não, a minha tranqúilidade é anterior ao pronunciamento de V. Ex•, embora ele venha
carregado da autoridade -V. Ex~ tem a informação de dentre as 127 empresas estatais
que estarão sob o domínio do Ministério da
Infra-estrutura, quais as que a fúria privatizante do novo Ministro irá atingir? Esta é
a indagação que faço a V. Ex'
O SR. LEITE CHAVES - V Ex•, inicialmente, se manifestou surpreso com o fato
de eu aqui aparecer, defendendo, pelo menos
neste particular, a posição do Presidente.
Mas eu, de antemão, é que me surpreendo
com V. EJC!", porque a surpresa é o quotidiano
da política. Aqui é uma Casa de surpresa<;.
O Sr. José Fogaça - Eu não sabia que
era tão-somente nesta questão.

_ O SR. LEITE CHAVES- Não, pode ser·
em outras. V. Ex~ viu que eu votei no Presidente atuaL Mell candidato foi o President_e_
do PMDB, Deputado Ulysses Guimarãe:s,
em quem votei no primeiro turno, mas, no
s~gundo turno,.votei no Sr. Fernando CoUor_
de Mello, que foi eleito Presidente da República. Inclusive fiz sérias críticas ao outro candidato que com ele competiu. Levantei dúvidas_ profundas e sérias que até hoje estão sem
r~spostãs .. Alíás, âúVida·s s.everas. Ao Fernan·
do .Co_llor de Me !lo reservci aquela ob!Ser- ·
vação rle.que não houve acusação de que_
ele não _se .defendesse. _Jamais â.dmito queum homem público seja acusado sem que se
deienda. A Folha _dç S. Paulo lhe desferiu
as mais violentas coarctadas e a todas elas
ele respondeu.
Ademais, não pode haver dúvida, porque,
entre_ mim, e_ele há uma origem comum. Emboca._ Qascesse no Rio de Janeiro, ele tem toda
a"hereditariedade :;;_pejai d~ _.minl)a vida. So,-,
rq.os .de regiões sofridas e te.mo.s essa identir
dade_ d_e mjg~m. '_'As_ mães sofridas são as .
mafs airiaâas". Creio até que os filhos de São
P;n~lo 9u do Rio Orande _d,a S!ll não tenha,ll}
tan~o amor às terras_ como nós temos, anda
qUe delas nos desprefldã.mõs. Eu creio num
dos Estados. mais interessantes e estou preso
pelo coração a ele, mas não esqueça da terra
seGa, difícil em que nasci. As nossas terras
são similares. A minha Paraíba e a sua Ala-.
goas.
_
_
_
Outra coisa. Queio dizer a V. Ex• que essas
acUSações _de origem não hão· de vingar:_ A_
hist_órià mostra que devemos ser julgados nãO
pelas nOssas posições económicas e, sim, pe~
los nossos sentimentos, pela nossa identificação emocional e sentimental. Não é um
operário que é -o mais qualificado para defen~
der os operários. A história tem mostrado
exatarnente o contrário_: quando_ eles mudam
de cargo, mudam de posição.
Dou um exemplo a V. Ex• Na época da
escravatura-, os homens que mais lutaram pela sua libertação foi Joaquim Nabuco, Usinei- -ro, Rui Barbosa era um aristocrata na Bahia.
Eles lutaram de _corpo e alma, enquanto havia
escravos que se batiam para que a escravidão
se mantivesse.
Então, o fato de dizer que Collor é um
bem-nascido, não é isso. Pelo contrário. A
sua origem é uma origem de luta. A do seu
pai é uma origem f<:i.mbém- de luta.
Outra coisa. Acredito demais nos homens
tomados de motivação, na inspiração de um
determinado instante. Um homem inspirado
é capaz de fazer milagres. Os homens que
mudam a história nem sempre são os mais
competentes; os mais cultos: são aqueles que
melhor Sf1 inspiram.
Um dia desses, nUm programa de televisão,
eu dava qm exemplo. Durante a Revolução
Francesa .havia um tenente de menos de 21
anos de idade. Jamais escrevera um verso
ou compUsera uma canção. Ele se emocionou,
de tal soite, se tomou de tal forma do espírito
daquele instante, que numa noite escreveu
a Marselhesa, uma música universal. Na ép-oca havia músicos celebérrimos na Europa,

na França, e nenhum foi capaz de o fazer
melhor naquele momento.
Os organismos sociais são capazes de criar
valores para defendê-los, quando estão em
crise e dificuldade; É uma espécie de instinto
ds: conservação da sociedade. __
__
Quem sabe se o-Presidente Collor não virá
a ser um dos rrielhotes Presidentes que já
tivemos? Uma coisa -é certa: ele tem faro de
mundo. Ninguém pode governã.rtim pafs corriessas proporções, com o sentimento matutístico que temos encontrado nctsempre.sários
brasileiros, na elite compiomeiida e em muitos políticos.
'
Dá pena - e V. Ex~ já viu iSso- a gente
s"ã.ir: às veZes, coin parlamentares desta Casa
- há algumas exceções-~-uu com einpn!sários. Eles ·chegam num país desses, batem
com a cabeça no vidro, não sabem 'ler um
anúncio. Não satiem trocar uma palavra,' não
conhecem a linguagem do mundo.
Hoje, nós vivemos num sistema de. vasos
comunicantes. Tenho agora uma posição di~
versa daquela anterior â ConstitUição.'
Depois dessa Constituição que- fizemos,
com vícios e virtudes, mais virtudes do que
vícios, acho e considero que todos os nossos
inter~ses estão protegidos, interrios e externos. Então, o Brasil tem que se abrir ao mun~
do. Ou ele faz isso, ou terá grandes dificuldades em prosperar. Vim da China, recentemente, do Japão -e
da Coréia, e fiquei impressionado com o que
vi. O progresso dos próximos ciriqúenta ariOS
virá de lá. Já tenho manifestado o meu empenho em lutar pela abertura de portos para
o Pacífico. A Europa se fechou no Mercado
Comum Europeu, Estados Unidos e Canadá
se fecharam no Atlântico. Então, a nossa
grande passagem é para o oeste do País.
Quando o Acre, Rondônia, Mato Grosso
do Sul e do Norte estiverem com uma produção enorme, náo teremos condição de colocá-la no Atlântico. O atrito e_con_ómico_s_eria
tamanho que o preço do combustível ultrapassaria o da carga. A saída é para o Pacífico.
A China reserva uma atenção fantástica
para o Brasil. Até mesmo pelo Pacífico nos
comunicaremos melhor com o Canadá e os
Estados ·unidos. E-é por estes s_ab~rem qu~
podem sofrer a concorrência do Brasil que
o próprio Bush, no dia da morte do Imperador, em Tóquio, !OrÇOu-Os japoneses a negarem o empréstimo que asseguraria a conclusão da estrada que nos dava acesso, através
dos Andes, para o Oriente.
Então, quem pode censurar o Presidente
atual?
Ora, ele foi eleito. O princípio da democracia é o de cfue ganhÇl._ aquele que tiver maiOria. Ninguém pode dizer que fora:m grupos
económicos que o elegeram, que ele serviu
a interesseS, porque depois da eleição de dois
turnos quem não tiver talento e qualificação
não chega ao final. GrUpos económicos ou
outros interesses subalternos não têm condições de levar ninguém ao final depois dos
do1s turnós. No segundo turno, como V. Ex•
viu, estavam os dois candídatos perante .o
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povo, o seu julgador implacáve'l, _julgandO.'
não só pelas palavras, mas pelos atas e pela qualificação. Mos~ou-se.o_ melho~;~ o ma.is.
qualificado_. ~Quem o nega'.?. ve·monstração.
disso foi essa fenomenal viagem que fez inte:r1
nacionalmente. Creio que poucoS presidentes·.
ante da pose, ou mesmo empossados, tiveram
essa consagradora rece·pção que ele teve, no .
mundo. Empolgou de tal forma que obteve
fora o mesmo .emp_olgamento _obtido aqui no _
Brasil.
Então,. por que o Ço.Jigresso,deve ficai' _de.
antemão contra ele_? .Não haverá salvaçãQ.•
Se ele tiver insucesso, o insucesso seiá do
7

País, será desta Casa. Ninguém pense que
com a obstrução se haverá de tirar proveito
político.- O nosso dever; no nosso Partido;
que está sofrendo essas c_onvulsóes~de ajusta~ ·
mento, o nosso empenho foi com a revogação ·
dos institutos excepcionais·, a asseguração da •
liberdade, a feitura da Constituição, o estabe- '
lecimento da democracia. Mas·a democracia'
não se estabelece se o primeíici presidente·
eleito não tiver condições ·de realizar as suas
metas mínimas prometidas ao País. Ele mesmo me dizia ontem ·que- ele não fora eleito,
sozinho, ele fora eleito juntamente com as
suas teses e em razão delas. Então, se esta
Casa, com todo o poder que tem, frustrar
a realização administrativa-do futuro Governo, ela haverá de sofrer profundas coarctadas. Ele saiu com o poder do povo, ele teve
a delegação efetiva. E estamos em fini de
ma(ldato. Quem assegura que voltaremos a
esta Casa, quantos Deputados voltarão? É
muito dif!Cíl~ o ·comportamento do povo será
outro nas próximas eleições.
Então, temos o dever ·com a realidade do
Pafs. Tem sentido que forças que perderamas eleições, apenas· em razão da frustração·
da perda, articUlem-se para frustrar ·o Go~
vemo que nasce?
Votei no Presidente,.defendi-o aqui, faieri-.
do restrições, como fiz_ graves e prOfundas_
acusações ao outro. Estão_ nos Anais da Casa,
esses meus díscuisos. De forma que eu é que
me surpreendo c_om a surpresa de V. Ex•_ Inclusive, haverei de integrar o bloco da maioria, não a maioria incOndicionada, mas o bloco intermediário com independência, para
dar todo a empenho e apoio âs medidas convenientes ao País e me opor àquelas que me
pareçam, no meu modesto entender, no meu
visum perceptum modesto, não lhe ser conve~
nientes. E creio que esta deve ser a posição
de todos nós.
Logo depois do camavai estarei aqui, lutando para que a casa aprove-os p·edidos
de lei delegada. O novO Governo que se esta;.
beleça, diante de uma inflação desta natureza
e de problemas os mais sérios, se lhe ficar
reservada apenas a via da lei ordinária ou
das medidas provisórias para se realizar ou
efetivar, não só ele s_e desmoralizará, como,
primeil:o, haverá de se desmoralizar estaCa-

sa.
Já temos tanta ocupação que não vamos
ter tempo de atender a. tantas medidas provisórias. No dia em qu.e a primeira nãO for

votada e tiver· que· ser ·rénOVáda', 'serlí. 'unia'
desmoralização. para'a' Casa e 'pá.ra·o· Gbver:
no. Ai conieÇari:Uí·prilneira érise: · ' ·,' · - -·
.. Quem dirá que as"_pressões·p·opúlài'es breve·
-não se farão sentir nesta CaSã.? Qu_em hegafá
a possível presença das turbas enfurecidas no
Corigresso? Já vitl V. Ex• ·que 'há errt São
Paulo cartazes enormes, dizendo: "Os J?epu- ·
tados e Serradores ganham uma fábula! E preciStl acabar com ·ess-a· iflroralidadel Telefone
para o número tal 1: ·dê a Sua ·a:desãa!' Para
aumentarem os seus Qrdenados,· ba'Sta· vota-·
rem~ e o povo; pa:ra derribarum·a irnoratidade
de~as, carecê t:Je milhares de assinaturas! E
V. Ex• vê que o qui" ganha não é o que· os..-_
jornais dizem .. Eies•póem a"casa'em que mo-·
ramos ou o carro 'cOm valores excessivos,•
qaando V. Ex~; na sua cidade~ tem que manter um carro e uma casa também,
·Aliás, os pOlíticos daqui devem ser julgados· quando perdem o mandato. Tomemos
um·deles, dos maís dignos; ele perde a·elei~
ção-, está com a •casa• hipotecada,- devendo
a "Campanha anterior; se: a mulher não tem- •
nruita firmeza, larga; os filhOs ca:~m na droga, •
não arranja_ outro empregO, tem 45 anos de •
idade, encosta-se na firma-de um amigo, que'
é·uma dificuldade 1 e'depois se envergonha
tanto que nem-aqui_apa!ece, e, quando aparece; é no escuro· do plenário, embora tenha
o di!e-ito regimental de entrar no recinto. Não
há nada mais tocailte e pungente do que o.
entardecer da-vida de um Político;e os jornais.·
dizem que é a melhor· coisa. Aliás, os jornais·
que acusam esta Casa dev6ria·m fazer Um' rela-·
tório daqueles que foram políticos, que aqui
passaram a vida toda, para ver como é que ·
se·_ encontram. Mas não fazem, porque nãO
té-m interesse, o -illteresse é o da deformação.
Então, Sr. Presidente, o Presidente Collor
tem que meiecer-·o respeito desta Casa. Ele
ganhou dignamente a eleição. Todas as injú- ·
rias_, que contra ele foram levantadas, foramesclarecidas. Ninguém neste País foi tão acU-'
sado! Nas mãos de um rapaz de 40 anos estârão s_ão os_ destinos do País-. Como é que o
Senado vai se fechar? A Câmara, emocio~·
nalmente, nos primeirós dias, poderá resistir;
mas nós temos que ter grande compreensão.
Nós somos uma Cânianl de Estaâos e todos
os I;stados sofrerão, violentamente, se houver desacertos no-s ·primeiros passos do Governo, que haverá de se exercitar brevemente
no País.
Então, Sr. Presidente, eu falava sobre o
Banco do Brasil. Daqui, transmito, novamente, a todos os meus colegas, a todos os
funcionáriOs ...
O Sr. José Fogaça- V. Ex~ me perdoe,
mas V. Ex~- não respondeu a minha pergunta.
Meu aparte foi em outra direção:Toda a pe~
roração de V. EX'- é plenamente válida, V.
Ex~ rasgou a "bancjeira collo~i_d~'' pela primeira v~z nesta ·casa~ Tenho ra~ão na minha
surpresa:' Mas V. EX,-flãO'cÜsse sobre a quesfãó das privatizaçõe_s, aquilo que lhe pede,
caso V. Ex' detenha esta informação, qual
é o projeto privatizante do Presidente Collor.
Eu sei q-ue não é_do Banco do Brasil. Mas,
então, qual é?
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O SR. LEITE-CHAVES~ Vou responder
a V. Ex' que-riãO Sdu-Collot;soú. o.m Senador ·
quê, neSte in'st'abfe; eStá defendendo·o Bi!nCO ·
do BraSil, 'de ·aOOrdó com· as dt!ClaraçÕ'es de '
Sua Excelência. Então, V, Ex~ já.está dizendo
que sOu Collor de Mello?'E.le ~-q'uem'sabe!
Não sou eu que· v-ou dizet; estou apenas exercitando uma faculdade de Senador de, em
nome do Pte'Sidente por sua solicitação; dar
conhedmbltó ãb País, .que está preocupado
em· razãO' HéSs::is· infcrrinaçóes alarmantes.
Mas, honestamente, não sou o Presidente!
c.

',., • I

(} Sr.• José ·FõgaÇa --Na_ verdacle, nem
o Próprio· Presidente el-eito sabe· o que fará·
em relação ...

O SR. LEITE CflA VES - Porém, eu po·
deria dizer a V, Ef.·~ seg1,1in~e: não assisti,
em grande parte, à f?rmação desse ,acervo
nacional no tocante a firmas, empresas. Anos
atrás, quais eram as firmas que pertenciam
ao País? Firmas ·est'atais, -Empresa (>úqli9a
que já é-pessoa jutfdica mais nova: o Banco
do Brasil, a_ Petrobr_ás; Volt~· Redonda,' a
CHESF e poucas·oUtraS. No regime militai,por incrível que pare-ça foi quando mais surgiram empresas estatais -no País, porque isso
era necessário à NaçãO. Porém, em grande
número, essas firmas eram provenientes do
setor privado. Grupos privados desonestos
-aliás, em relação a isso, o Presidente eleito
tem razao, qu:indo -se marilfesta· contrariamente a _essas elites comprom~tedoras e.desonestas; qúe -foi-ffi8.vain fiiffia·s 'cOin' O ca'pitãl
de éffipréstimos o'fiCíais; desViavam e depois
entregavam a carcaça ao Govemó. Ch_egamos a ter inclusiVe lívrãriaS e finDas impressoras de catálogos e páginas amarelas no acervo público~ Então, ó GoVerno te·ve-que incorporar essas firmas. E" o que querem, agora,
os grupos privatizahteS éxarcebados. Querem
que as firmas melh9res e rentáveis sejam Vendidas para que possam compra-las fiadO,.C<)ntrariando empréstimos, fazerido a meSiila -ma-'
racutaía - usando uma expressãd da minha
região e da do candidato da preferência de
V. Ex".
Ontem mesmo_ eu dizia ao _Presid~nte que
não se poderia admitir qualquer privatização,
qualquer venda sem que houvesse primeiramente um cadastro. V. Ex~ verá que, se fizermos um cadastro dos compradores, eles não
merecem crédito para comprar nada. Todos
têm vida comprometida, são desonestos, matreiros e querem dar o mesmo golpe que deram no passado. Digo isso com a modesta
autoridade de quem esteve no Banco do Brasil durante 30 anos. O Presidente concOrdou
com isto. E se tivermos que vendei alguma
coisa, por que não estabelecer a preferência,
qu seja, por que não primeiro os próprios
funcionários das empresas? Ou a própria sociedade? Por que não formar cooperativas
para isso? O que não pode ocorrer é o caso
previsto p~lo Senador Roberto Campos. Pasmem V. EX" 5! Aqui, no Senado Federal, está
em tramitação um projeto de lei que assegura
a venda a empregados de empresas, mas_ só
de empresas deficitárias. Esse é o pensameri.-
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to de Ro_berto Campos. As firrnils rentáv~iS

para grupQs económicos-;_ agora, as falidas para empregados~ Est<! aqui em tramitação-, V.
Ex'~ podem ver ess.e projeto do Se_nadoi Roberto Campos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero tranqüilizar os funcionários do Banco do Brasil

e o País de que o Banco não será_ privatizado.
Antes, será fortalecido e reint.egrjldo nas extraordinárias funções que ele t:;Xe:t:Cel!- no passado e que no momento só polidamente exer-

ce.-

.

=

-

-

'_-

=-

Era isso, Sr. Presidente, que Únha a· dize"r,
transmitindo o apelo do Presidente da República a tomar posse no próximo ·dia 15 de
março. (Muito bem!)

(Durante o discurso do Sr. Leite Chaves, o Sr. Nabor Júnior; Suplente de Secretário, dei:ia a -caâeira da presidêncili,
que~ ocúpada pe~o Sr .. Wilosn Martins.)
COMPARECEM MAIS OS SRS, SENA-"
DORE!J:
Carlos De'Carli - Áureo Mello - João
Menezes - Carlos Patrocínio - Antonio
Luiz Maya --João Castelo -Hugo Napoleão- Cid Sabóia de Carvalho- Humberto
Lucena -Raimundo Lira - Lourival Baptista __ , Itamar Franco - Alfredo Campos
__,.. Fernando Henrique Cardoso - Irapuan
Costa J unior - Rachid Saldanha Derzi José Paulo Bisol.

O SR, PRESIDENTE (Wilson Martins) Concedo a palavara ao nobre Senador Aluizio BeZerra.
·
·
O SR. ALUIZIO BEZERRA (PMDB AC, Pronuncia o seguinfe discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores; estamos trazendo ao conhecimento
desta Casa os resultados do último En'contro
do Parlamento Amazónico, realizado_ em
Cartagena, na Colômbia, entre os dias 8 e
10 deste mês.
Na qualidade de V ice-Presidente do Parlamento Amazónico, representarido o_ Senado
naquele encontro, o terceiro encontro, porta_nto, dado que o primeirO encontro se realizou em Lima, nos dias 16, 17 e 18 de abril
de 1988; o segundo realizou-se em Manaus,
nos dias 20 a 22 de junho de 1988; e o terceiro
encontro em Cartagena, agora, nos dias 8,
9 e 10 do corrente mês.
Sr. Presidente, tanto no primeiro como até
agora, no último encontro houve uma elevação constante dos debates e um consolidação
dos objetivos do Parlamento Amazónico.
Sabem V. Ex• e a Casa ·que o Parlamento
Amazónico surgiu ex<itamente num-momento em que teses ameaçàdoras vindas das grandes potências, sobretudo alimentadas pelos
Estados Unidos e por países europeus, alimentavam a idéia da formação de uma entidade internacional para· que gerenclasse: a·
Amazônia, ou seja, criando a figura da internaciOnalização ·da Amazônia:- Daí por que
os 8 países que compõem amazónia, atravéS
dos seus parlamentares, não poderiam mais
deixar apenas no âmbito da diplomacia· de

a
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~Qa.um ~e I!QSS;OS paíse_s, rnas q.s setores parlamentares, indiscutivelmente~ t.eriam que ter
um-papel ativo diante,de uma_ameaça de ta-.
m_anho_ porte, como a internacjonalização-da
amazónia.

Chile, Bolívia, Peru, EquadOr, Coiômbia,
Venezuela, Pa-namá._ E ao cortá-la perpendicula,rm.ente; estabelece Umii rélação de 'integ~ação através'do sistE;ma rodoviárip. E, ao
mesmo tempo que possibilita o Que para nós
é_ fundamental, é impórtante para o desenvolE __ e_sse prtmeiro-encontro··em Lima, nos. viriieltto latino-americano, que é a integração
dias.16, 17 e 18 do mês de abril do ano passa-· coinercial, e. o interc;àmbio técnico, científico, do, de 1988, melhor dizendo, ralizou-se- já
cultural, bem c:;o-mo o intercâmbio político,
em 1989, em junho, em ManaJJs, o Encontro sem dúvida alguma:, não somente nas relações
que con~olidou todos os objetívos levantados , entr.e ()S no_ssos países vizinhos, mas, sobre~
ao primeiro encontro que_ se -deu ·enl Lima, _ tu4o, Com op países asiáticOs e, -inclusive, com
justamente na.Cámaràdos Deputados do Pe--. a cost~ oeste. norle-americana. . ·
. ..
rú, com a participação- de Representantes'
parlamentares dos .g países e qu.e ·deram a
Portanto, este .é _um outrO ponto impor-sua presença em Manaus, no segundo encon-· ta~tf!. Alegra~me de ter Jid'? ~as páginas nos
troe, ãgora, em- Cartagena. ·- - - .. últimos dias; tanto numa _das publicações de
Sr. Presidente e Srs. Senadores, -no último· O Globo quedívulgou eSSe -piano da BR.364,_
encontro, em Cartagena, tiVemos a particicOmo -instrumentO- de lig~çãõ, ·Atlãntico-Pacífico. Mã.S tarilbém-;-ilas--dedãraçóes·d-Q Sr.
pação de representantes· de organizàções Ülternacionais que compreendem o papel ini- · cindidatO.à Presidênda da Rep4blica do Pe·
portante que poderá tú·o Parlamento Ama- · ru, Vargas Llosa; da sua posição favorável,
zóniCo, cOmo utn instrumentO" representativo
Pcirtaritõ. mi. qualidade di Cã.ndiOato ã PreSidos parlamentares dos outros 8 países _qU.e · dência da República náo tem po-sição difecompoõem a Bacia Amazónica. K sOmeõte • rente d_a do atual Presid~nte peruano Alan
p<Íra relembrar~ aqui Os"Objetivos. Em.Pri- · o·arCüi que, nãO somente se i:nanifestou favomeirb lugar, a ·preocupação é de assegurar
ravelmente, como,· também, assinou váiios
atos, com-o Presidente Sarney, possibilitana Soberania regional o~ ·Seja, .os reipr_esentantes parlamentares dos _8 países defendedo, através de mecanismos de acordos bilaterais que s.e proceSSem os mecanismos operae foi aprovado por unanimidade, a defeciOnãls-da.integração fronteiriÇa, através dos>
sa da soberania regional da Amazônia. Ou
siUa-;-não- se admite, em hipótese alguma,_ a
sistemaS viários, pelos meios· rodoviários.
internacionalização de qualquer espécie-,-m.aS
- Mas, Sr. Piesidente, já QU'e estamos num
que a soberania de cada um dos países que· dia 'tão próximo das festas do carnaval no
compõem- a Bacia Am<izónicã.- seja devida-• nOsso País, e, provavelmente, não tenhamos
me_nte assegurada, no contexto Amazónico., sessões nos.dias que se sucedem ao próximo
SegundO__ ponto. é de que os países que com-, domingo, não poderia deixar de aproveitar
a· Oportunidade para fazer referência a dois
pOerii a Bada Amazónica devem procurar
pontos que, rio recesso legislativo desta Casa,
o desenvolvimento da Amazónia em harmo-nia· com a· defeSi dos--priilcfpios âe 'cÕDs'erIíãb"Púde-iain -ter ê:co neste plenário e ficou
vação do _meio ambiente, bem cOmo da prq_te~ _ uma parte_ dele para os mecanismos de divuigaÇãO -pãra--toda"·a naçã.p hfasileira, mas de
çãci dos espaços das éom.ufiidades riativas,.ej
ta,mb.ém, que se desenvolva com maior rapigrande importância na área internacional~ na
_de_z as tarefas ·dirigidas a movimentar_ ostra~
área lat_ino:americaria. Primeiro·, me· refiro
à invasão dO Fana:mâ, ·exercida de maneira
balhos voltãdos para a integração regionak
tão violenta pelos Estãdos Unidos e, Com isMais.ainda: que se desenvolvam os trabalho~
com relação à pesquisa cientificá~ pâra orien~
So,, qúero;· a>peírãsl sr :·PreSiCfente, mostar que
tar esse desenvolvimento com base em crité~
as minhas preoCupa-ções anteriores com as
rios científiCos, piua qUe se póSsã. tirar o
quais se soliôaiizatani Os Seriádores destaCamaior proveito da Amazônia para responder. sa_e·a maioria·dos Deputados, no Congresso
ao _deSenvolvimento eco.nõmico _e sociãl, Seja
Nacj.onal, aO assiriarem um dOcumento que·
le.vá.nlos naquele dia, ncr dia 17 de junho do
das populações diretamente· existentes na
ano passado, ao Páriamá, no EnCoritio dos
~azó"nía, ~mo- das populações dos países
_que compõem a Amazónía. ·
.
Parlamentares Lat_iito~Americanos, quando
"defê~díamo~- uin-~- posição ·polÍtiCa negoCiada
Sr-: Pfesidente, pasS:aieTã. êstá Câsa- iilgõnS
desses documentos básicOs.- Mas, ri este. nloentre -os Estdos .Unidos. em substituiÇão à
ameaça da _intetveóçáo..
mento em que estamos tratando da questão
·_
amaiôriica ·e •. Portanto, da queisfao lã."tfrío-3.- MOStrava; Sr, Pies!denie Srs.. S.e'nadores,
que- tÍnhamos" abSolutãmente razão naquela
mericana, não po_deria deixar de relembrar
que- nesSe tái6iilhci de inl~gr;1ção amazôilica
prCOCupaÇaO. QuinhentOs pãrlarileotares asuma moção foi. aprovada desde ·o encontro
sina-nim aquele documento que avaliava os
de. Manaus, que é o apoio à BR.~364, lii:indo
grandes riscos de' uma intervenção militar no
o Atlântico ·ao Pacífico atraVés do Acre. PorPaifa.hlá e que, de fato, veiO a materializar-se
desgraçadainente, criando· uma situação abtanto, ligando at_ra~és ~a BR-.30_4, qu·~ faz
solutaniente_contraditó.ria com o ideário latiCuiabá-Porto.Velho-Rio Branco, rio BrancoCIUúiro do- Sul-PuCalpã'-Liina; estab_elecenno;a~ericaào._Pois~'abSolÜúlffiente inadmisdo a _primeira- via ti'8nscontinentar de ligação
sfvei.Que uma naÇão Como Os Estãdos Unidos
Atlântiço-Pacífico, fundamentãfj)árà à inteoitde se_ fala e se def6nde tanto princípios
da autcideterminação __ e- foi_- justamente pela
gração, porqUe ela corta p~rpendicularment.e
a Pan:imericana, qtie vem desde à Argentina,
adminiStf~Çã:o dà gÕyern~ norte~americano
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que se_:deu_ o _e_sÍn_agamento; a violaçã<? dos
s_agra.,dos pfincípios- da convivêniCa. intern.·a~
ci6nal, da autodeterminação e .da _não _ipge~

rência·nos ass'un'tos iilternos de _um· país Sobe·

rano.

·

·

·

·Portanto, Sr. Presidente, as preocupações

levantadas, a:nte:i'ioi:rilertte nesta Casa·, pores~
te Senador que as rememora, em que tlvemós
a 5olid3.riedade_ e ·o ãpoió de 2/3 'dos Senadores e u_m grande númerO dos I;>eputadoS
bt:a!Sileiros o que era; absolutamente, funda-

m'enta:do-, po~s a ··ameaça -de 1rireiveflç~o' ·se
deu, ctimo é_d,o_ _conhe.cjmCn~Ô ç:lC: todós._
E,mais .ã.iild~: Crioy'-Se.'o problema e é necessário qtie s_eja reSÇllvido_; ~m a inte~én
ção iriiliiar no ·pan;anfá; d.eu-se a iiltezyerição
na administfã.Çã6 ·pana-meriüa,- j)ortanfo", na
máquina administrativa: ·o Pan-aniá já é ~,~m
país ocupado por Oito bases miHiãré:s norte-amt:iricanaS, indusi've_bases com, armas nucleares, deu-se _a ínteQ'eiição
govemo.. na .~d
ministração e ela_ s_e: IIlintém. Há ...~ permanência desse grupamenttJ militar ii9rte-arriericanó, ou seja o estado-de'inv_as'ão.· O·Congress_o Nacional há qu-e se pron~_nclar contra
iss'd e lutar para que se faça· a retii"ada imediata da intervenÇão militar riorte-ãme:i"Ci3na
no Panamá.
Não poderíamos deixar de, nesta piimeira
vez, no início dos trabalho_s;levantar ~se
problema tão grave e pelo precedente gravíssimo ique se traz nesta épOca· de redemocratização pl~na, pela qual ~stamos lutando e
procurando conSolidar, não PQdereffiõS admitir que just3rrient.e·agora·se retome o processo de_ intervenção militar oomO formã de
resolver, dirimir dúvidas e querelas na área
internacional.
.
Mesmo -qUe não_ ·éstejà: ·colo_e:ada ~qui em
discussão a pessoa de .Noriega, J:i"Orém, Sr.
Presidente, o que--está em jo"&o ..€ -a- sit.ã.i.tção
de um país soberano, que hoje tem: um governo e __ uma admiil.is-trã.Ç?o toda manipu,lada
pelos EStados ~nid_os, E mais ainda! o absurdo de um cid_adão .• como o Chefe .de_ Estado
panamenho, ser levado- para julgaine11to pelas leis d~_ outro país. O que não se pode
jüstifica:r em hipótese alguma,· dentro dó sistema jurfdiGo inte_pu~.cioijal, é.que um estado
soberano tenha que ter um dos seus chefes
de es,tado retirado, sob o pretexto que seja,
para ser julgado_ Por leis de outro estado.
A 'Ílão ser que se dê a inv'ersãb de todos os
princípios interJ;IaciOnais hoje corisa$fados
D:l:lS organizaçOe,s iniérnacio:O.ats. ·. . . -. _·
_ Aqui deixamos, portanto, o nosso_ mais
veemente protesto. Dizenl.Os iSsõ, Sr. Pfesidenté, porque entendemos que a intervenção
no Panamá é uma preparação para uma intervenção em oUtro lugar. Onde mais pretendem os Estados Unidos interVir!
·

no

. :$uni- treTn_ã._ritento_d~.t:t:op·a-; Sr. -p~eÚdimt6,

.é uma preparàçãQ çi.Qs grupos. intervencionistas, é uma preparação dos boln.as verdes. Eles
realmenteestâ? se.- preparando para intervir
na.- Nicarágua e em Cuba. ...
__
_ _ -·
:Oo Pan-am·á, qiré já é urii ESta:cto:s_ob_hitervenção permanente, apenas se falou que a
}ntervenção_, s_~ _de~, n~ _máquin~ -~dminis.tra-

Fevereiro de 1990

apoiada nada mais nada_ menos no programa
tivaj:)ori:]_ue é _Utn Estado miÜtarmente.o,cupa_hisfórico dei sab.diilisniO, tefeten:dado pelo
do, unia vei que Panamá possui em seu E,x.ér·cito o ritesrrio número de milit~r:e.s nort~-arp.e
triunfo da revoluçãO Popular Sandinista· de
1979. Que candÍdâ.to!i no inundo jJosSueln s·erié:ahçs.- Isso ..só .com. r.elação_ ~o oúmero. de
mell-iante honra? · · ·
. pe_sSoas. Com_rélação à.qualidade-dos equipaEstas eleições não são nada rotineinis, mi.Ii;.
mentos e ilrfefatós- milita1;es nem s~ disçut~.
Mas o _qtle _está acontecendo, na verdade, .é
t_o menos comunS. Em primeiro lugar porque
U:ri1.-a -preparação paiã- intervir ruais tarde na
ocorrem em situação absOlutamente 'dificul__
Nicarágna·e em Cuba."
tada pela agressão militai sofrida pela Nicarágua nos últimos anos por parte dos chamados
QuaD.do· me refiro -<l- Nicarágua, Sr. Presi"coniràs'"~ {>-ótftica, militar e financeiramente
_<;l~I_lt~,. ~porque lá, no. próximo dia 25, estará
apoiàda 'Pelós 'Estados Unidos da América,
ha":endo ~Jeiçóes, ~leis:.ões a que o goverp.9
comO
ê Oô COnhecimento mundiaL·
·.
Sandin,ista ~stá se spbmetendQ,_ . ___ ,
· "õ e:draôrdihári6 ·nesfé proCessO não está
Ai~ da há pouco, o embaixador_nicaragüenijá àgieSsãó_'sófrida dos Estados Unid.os. O
se.~~ d}zlp_que_ m~is·de Z.SOO. representantes
-.ci:>tran.geiroS eslãó. e.m- Man~guã-Pãra assistinOrmal ~ cOrifirtnàdo pela história.;_,;, é que
rem à legalidade e .à leg~timidade do pleito
os EUA â.gridain·a cilgum país, retirando~lhe
das eleições nicaragüenSes. F_é importante,
soberania. Ao- cõntrário; õ __extraordinário
neste processo político nicarãgüenSe_está em
Si. Presidente, porque sabemos que os Ésta. dos Unid9s..est_ã_Q atrás de_ um pretexto qualque, apesar da agressão, a soberania e a de~
quer - __como--estiveram quando das eleições
mocracia permanecem vigente na Nicarágua.
Tendo completado já dez anos a Revolução
i1anánl:enhas - e querem seguir o mesmo
Popular Sandinista, com inegável. apoio de
camillho, para alegar, imediatamente, que
quem gari:hOu as: eleições foi a oposição e,
massas, marcou uma nova etapa na história
a partir daí, firinar o pretexto da invasão e
da América Latina. _Enquanto a quase totali~
legitimá-la pai-a a opiniãO pública menos-indade dos povos latino-amerinos continUa paformada .dOs 'países latino-am'ericanos e de
decendo das mais graves mazelas sociais, entodo·o m~ndoJ
tre elas o analfabetismo, a_mortalidade infan'POi-tailtO~ estámos diant~ de uma data que
til Infame, o afavelamento, as doenças da mi·
mere!:e toda a nossa atenção e, por isso, estou
séria, Nicarágua, mesmo sendo um pequeno
fa~·~ndo o-- caminho da inva-são do Panamá
e pobre país, mesmo agredida pela maior po~ência militar do mundo, coDsegullúriunfos
para'êhegar a comentar as eleições próximãs
do dia 25'de fevereiro na Nicarágua. SabemOs
verdadeil,"a_me.nt~ P~róic_os .nos q.mpos da
que as pesquisas realizadas pelo institUto de
.educação, da sa_údç, da evolução_sgc_ial.
pésqU.isàS õ.Orle~ameii:cã·n-Ojá estãO ã(ribi.liJ.do
Este será o _s~gu~do plei_to ~le~toral_ em _10
a vitória ao-candidato da Frente Sandinista,
anos, realizado _em c_ondiçóes democráticas
desconhe_cidas para vários outros palses da
paniel Ortega, o atual Presidente que éoncorre às_ele,içõCs. Entretainb; os Estados UniAmérica Latina. As exigéncias para o registro
dos estão investindo pesado, mostrando qu,e
de partidos são as mais flexíveis. O tempo
de utilização dos meios de comunicação são
ião Jogo ganhe as eleições o caodidato da
oposição-transfoima:rãO a Nicarágua em um
rigorosamente igualitários, ou seja, o p-artido
paraíso, com dólares que nunca- antes podecom esmagadora maoria na Assembléia Nariain chegar ã Nicarágua, maS que cliegarão
cional, a Frente Sandinista de Libertação Nacom a vitória da oposição.
cional, possui o mesmo tempo que um partido
que sequer tenha participado nas eleições-anSr. Presidente, essas são preocupações
que, entendo, devem existir no Senado da
teriores.
RepúbliCa do Brasil, posto que a preocupaApesar dessas cÕndlçÕes democráticas, re·ç·ão com o processo de democratização do
conhecidas por inúmeras entidades e obsernosso País há de fazer juntamente com o dos
vadores internacionais, os Estados Unidos sepaíses latino-ameriCanos.
guem- na tentativa de prejudicar esse exercício democrático, porque prevê que o seu
Essa eleição na Nicarágua é importante,
principal resultado será a afirmação e a conporque o·corre com um governo revolucionáriO', q'ue· tev·e__ o 3póió da população para
solidação do processo revolucionário sandiuma vitória através da luta armada e que,
nista. Um processo transformador que ape· ,_~gO_fà~ sé submete ao piocesso eleitoral. Esse
nas não pode <~tingir níveis mais profundos
goveniõ--Conta nas .Pesquisas com uma larga
nos campos econômico e social em virtude
da covarde agressão norte-americana ao País,
maioria- cerca de 52% -diante do candique obrigou o governo nicaragüense a condato da _oposição, apoiado pelos contras, pecentrar parte importante dos seus parcos relo_s Estados Uriidos, que estão apenas 20%
cursos à defesa militar.
do eleitprado n~caragúense:_
O mundo está ciente da destinação, pelo
Em síntese, trago a este plenário um tema
Congresso dos EUA, de uma verba de 9 mi-que julgo ·ser -de importância capital para o
aestinó da luta de libertação na AmériCã _ Latilhões de dólares para o partido de oposição,
qa. R~firo às eleições presidenciais e parlaa UNO. Assim como está ciente da total ne·
gativa de parte dos EUA em conceder não
mentares' que serão realizadas na Nicarágua
no próxirito domingo, dia 25 de fevereiro .
apenas ajuda material à pobre Nicarágua,
. - A platafOrma eleitoral dos candidatos da
mas também em manter um relacionamento
Fie'nte San.diriíStã de Libeftação Nacional,
construtiVo, pacífico, amistoso, democrático
em base às normas do direito internacional
naniel Ortega e_Sérgio Rafrürez,-é de um
conteúdo pouco _comum em eleições: está · e ao respeito à autodeterminação do); povos
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Apesar disso, neste domingo, 25 de fevereiro, realiza-Se ria NiCãrágua niãis uma eJei:
ção democráücã pãra a pi"eSídência- da Repú:.
blica. Isso já mOst!a que a -Revoluçáo Sandinista não tem medo da oposição, das críticas:
Permite o direito de _divergência, fnc!Usive
para as forças que não limft8m~se à divergência política; más-que aplicam-na no campo
militar, da agressão, do terrorismo. Basta
lembrar que durante a campariHa' eleitoral
centenas de partidáiios- da FSLN"forafu'assassinados pelos simples fato de â.Iístárerll-'se para cumprir com o direito e o dever 'de vot'ar.
A "contra" participa das ehnçõ'eS direfdS e
quer_fazer crer ao mundo a teSe àOsurda de
que em Nicarágua não-existe democrácia.' E
têm o direito- de afirmar issd pela televisão
estatal sandinista, pelas cadeias de rádio, nos
jornais, nos comícios ...
A resposta está com o povo nicaragüense
que, conforme prevêem as pesquisas, dará
larga maioria, já no primeiro turno, ao candidato sandinista, o que sígriifica dizer que a
Revolução deve continuar.
Defender esta experiência de soberania,
de democracia, de autodeterminação Ue utn
povo é uma causa de todos os povos de Aml!rica Latina que lutam por sua libertação. Assim, desde já alertamos para a"i tentativas
de desestabilização do processo nicaragüense
por parte dos EUA, alegando que as eleições
foram irregulares ou algo nesta linha. Fabricar argumentos que justifiquem uma iiltervenção militar é uma perfcia dos norte-americanos, como vimos recentemente no Panamá.
O respeito ao resultadO eleitoral nicaragüense à vontade do povo nica, é uma necessidade a ser conquistada por todas as forças
democráticas e progressistas da América Latina.
Sr. Presidente, eram estas as cónsiderações
que gostaria de fazer nesta tarde que se antecipa às festas carnavalescas em nosso País.
Pretendemos continuar depois do dia 25, para
enfatizar-mos que os resultados das eleições
na Nicarágua têm que ser respeitados, mesmo
quando não agradem à grande potência do
nosso hemisfério. (Muito bem! Palmas)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. ALUlZIO BEZERRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
DECLARAÇÃO LA TINO-AMERICANA
'
PELO PANAMÃ
Os abaixo-assinados, parlamentares latinoamericanos consideram que:
A ocupação militar norte-americana, iniciada na madrugada de 20 de dezembro último, ao território da República d_Q Panamá,
c_onstitui uma agressão inadmissível à nação
panamenha. Repudiamos energicamente a
invasão e a imposição de um governo títere
e ditatorial à República do Panamá pelo exército norte-americano. Consideramos que os
Estados Unidos puseram por terra os preceitos mais fundamentais do direito, da moral
e da convivência internacional.
A atuação norte-ameriCana põe em prática, de fato, uma nova doutrina de relações

com a América· Latinà 1 baSeada na força. e
mi qual os Estados Uiüdos s'e arrogam o direir
to de perseguir,'prender e.aplicar sua lei extr3.tefritOrialmente. Uma nova daUlrina, ~la
qt.ia1 a piratar'ia e o. roubo. de_ter.ritório naciQnal 'alheio- se_ incorporam como. "_dire_ito" i.n.questlonável daqueles que_ se .unge;m, asshp,
c6m6 o grande' juiz ·do hemisfério ..Foi lança;
do o gravfssimo _precedente de q~e~ de ago,t:3:
em diante, qualquer uma de nossas nações
pOdem ser alvo· de camp.anb'as jotemacionaj&
caluniosas, bloqueios económicos, diplomftticos e políticos, até chegar à própri<l agresséio
niilitar. ·
-'
' AS tropa:s nórté-americanas levaram a cabo
·atas de gen:otfdío', ·nos quais ·perderam a vida
'n1ilhares de cria:nças, m:ulhere·s; .anciões e.ci:.
vis ·panamenhos inocentes e ·índeJesos . .As
baixas civis fora-m tilaiotes, por Várias ordens
de magnitude, do que as reconhecidas pelo
Estados Unidos, e _isto se deveu abs métodos
utilizados pelos militares norte-americanos;
bombardeio, canhonei"o;.lança:menio de eXr
plosivos de grande potência e metralhamento, para criar am•holo-callSto e incinerar ou
soteTar os cadáveres que fiCarani :nas pilhas
de cinzas e_ lenha criadas com o bombardeiO
de muitas casas de madeira.
No mome'nto, estão se'ndó levados a cabo,
atos de pei-!ieguiç3:o'ao;~stilo 'dO pior estadO
policial e um virtual genocídio destinado à
subjuga~ ·qualquer reduto ·de resis"tência pàtri6tica contta o invã.sbr. ·
·
... N<lo' temoS ã mehOr düVidá. ·cte que os a tos
i::Ie barbãrie Cómetl.cio"S rio-Pan3.iná tiveram
emantém__o obJetivO esPeCífico de, não apeilás_ detrubár·ogoVêrÍl.ó .:__o qUe, talvez, conSeguiSSein~, cas-o ·nãO llOúvessem· <i.badonadÓ,
à últilna hora, suátentativ'a de 'gOlPe de Estádo-, maS o desmantelamento tOtal das Forças_ de DefeSa do Panamá, destinadas a serem
as depositárias da s"egurançá. do Canal do Pâriarriá, parcialmente,a partir de 1979 e ü:~tJ
gralme_~te, a partir do ano 2000.
'
Em seu Iuiar, o governo· norte-americano
decretou a criação de uma força para cuidar
da ordem e do trânsito urbano, aparelhada
com revólveres e escopetas, com a qual, à
luz d~ todas as evidências, Q Panamá fica
despreparado para tomar em suas mãos o
resguardo do Canal, criando-se-a justificativa
para prolongar, indefinidamente, a.existência
do sistema de bases militares que os Estados
Unidos têm instaladas no _País, com finalidades de controle e intervenções regionais.- ·
As forças de ocupação, sob as ordens do
general Max Thurman,_ chefe do Comando
Sul do Exécito norte-americano, apropriaram-se das funções do Estado panamenho
com a dócil colaboração de um grupo de mercenários nacionais. E o Comando SUl que
concede o direíto de trânsito dos panamenhos, por meio de virtuais "passaportes" _ou
salvo-condutos. São eles que, de seus escritórios, tomam as decisões fundamentais que
regem o cotidiano do povo panamenho, especialmente, as que têm haver com a manutenção do estado polidal6Sco, os metódos facistas de persecução e os campos de concen-
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tração, onde se mantém. ainda __mHhares de
Prisioneiros em condições repugnantes ..
•Consideramos que estes. são atos ·de leSa·
humanidade ,e tem, sido perpetuados com o
objetíVo de desconhecer os Tratados do Caaaf -e_ q]J.e, os. Estadoo .Unidos permanecem
indefinidaménte~oomo. os senhores. e .donos
do canal e_ com o sistema de. bases.militares
que. ameaçam os demais .países-latino-ame·
ricanos e.c.aribenh.os.,
,
,
, ,,
• Perante_esta_gra.víssima situação:, , _ ,
, Exigimos a retitada imediata.~- incondicional das tropa's invasoras norte-americanas 1. a
liberação, dos p~;e.sos.políticos I! o-,cessamento
das persecuç6es. contra os nacionalistas pana·
menhos .. _,
, , , ,
- . Repudiam.os o gov.erno.títer~ çl~ G.uillermo
Endara, porque el~e.videncJa a·subv~rsá.o dali
próprias bases panamenhas. ,Qualqu~r tenta,
tiva de legitimá-lo. seria.tantp,como_.Q~vet;
reconhecido o govern.o. de; Maximiliano cte;
Hasburgo, que os frances.es quiseram.imp"ÇJr
ao·México no s~cl,lto pass;1do.. . . ,
,
-Exigimos o cumprtmento cabg.l Qas T,ratados do Canal e .o irrestrito_ (cspeito a. s.ob~rania da Repúbllca Oo Panamá sobre .a tot_aijdade do seu território. n<!çiP.nll:l_;__ o_ Ç~li1aJ .é
do Panamá e os Estados Unidos d€;verã9 ret~
rar·suas bases e·efetivo_s militares. _ ,
~---Apelamos· aos ·governos_ LatiQO-A!-U,eçica:nos para que realizem ·uma reunião dç emer;gência e· concretizem uma respost_a dígna,_justa·e efetiva do invasor.
• Nos comprometemos_ a velar pele;; .Cu!nPrimento destes objetivos de maneira conjunta
e permanente. -=--·-S'enacfor Aluízio Bezerra,
Brasil - Senador Jmnil Haddad, Brasil Senador Teotonio Vilela Brilho, Brasil'- Senador Chagas Rodrigues, Brasil - Senador
Nabor Júnior, BraSil- Deputado João Ma•ria -Acre, Brasil~ .Virgflio Guimarães"'PT, MG - Edmilson Valentim- PC do B

-'-RJ.

.

.MANiáS'J:P. CONTRA A ·•
INTERVENf;:AO fiO P,ANA/viA
Os parlamentares Latino-Americanos
abaixo assinados vêm-através deste expressar
aos governos dos países membros da OEA
sua apreensão diante dos desdobramento::; da
crise panamenha, especialmente, face ao_s, reiterados posicionarrietitos do Governo· dosEs·tados Unidos, adtnitindo a possibilidade de
uma intervenção mílüar naquele país centroamericano o envio recente de reforços militares norte_-americanos_ para o Panamá confirma nossa pre~cupação, reYelando, ao me~mo
tempo,_ uma tendênciâ d~ adminj_stração Bush
sobre sua forma de eOCarar a crise panamenha, que, a nosso vei, deve ser resolvida politicamente pelo governo e pelo povo do Panamá, de forma soberana, sem qualquer tiPo
de_ ingerência externa.·o envio de novos contigentes militares para o Panamá, neste mOmento, já configura uma intervenção .externa.
São públicas e reiteradas as intenções norte-americanas em não cumpt-ir os termos do
acordo Torrijos-Carter sobre a entrega da administração" do canaf do Panamá aO Governo
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panamenho e_ a retirada das bru)es militares
dos EUA daquele País. Esse é.o fundo da
questãot
Os EUA não aceitam os tennÇls do acordo

TorrijoS:-Carter, de 1977, porque "eles contrariam a tradicíonal política intervencionista
norte-americana. Na realidade esse acordo
tem uma importância histórica para a América Latina, sendo mesmo um instrumento
e um exemplo para todos os povos que lutam

contra as imposições dos países que se opóem
ao desenvolvimento dos mais pobres e ao, estabelecimento. de uma nova ordem econômka internacional mais iusta.
Uma intervenção militar norte-americana
no Panamá, além de desfespeito inaceitável
aos princípi-os de autodeterminação dos povos, conforme prevé a carta das Nações_Unidas, constitui unl~ agressão a todos os povos
latino-americanos. Com certeza após uma intervenção no Panamá, raoc;gando o acordo
TorrijoS-Carter, os EUA teriam maiores condições de ampliar sua política de agressão
à Nicarágua, mantendo sob pressão os demais
países daquela região.
Solidarizamo-nos com o povo panamenho
e suas legítimas organizações POlíticas para
que com a maior brevidade se possa restabelecer a normalidade da vida política e económica que possibilite a realização de novas
eleições. E importante destacar que as sanções p.olíticas e ecOnómicas ditadas por Washington só contribuem para desestabilizar
o quadro de estabilidad~ democrática. Portanto, é condição "sine qua non" que cessm
as açóes de bloqueio econômico para que o
povo panamenho possa realizar eleições livres e soberanas, sem manipulações externas.
Nossos governos são contráriQs a_ uma intervenção externa no Panamá, é uma posição
soberana e atençle às necessidades objetivas
de todos os países que lutam por sua autodeterminação e soberania. Da mesma forma,
afinnamos que as MaJVinas são argentinas
e que a Amazônia pertence aos países da
região.
Nesse sentido, reclamamos junto aos países membros da OEA uma posição clara e
inequívoca em defesa da soberania panamenha, contra uma intervenção militar externa
e em favor do respeito aos termos do acordo
sobre o Canal do Panamá.
Brasília (Brasil), 24 de maio de 1989. Senador Aluízio Bezerra, Brasil - Senador
Mareio Lacerda, Brãsil - Senador Ronan
Tito, Brasil - Senadqr Fernando Henrique
Cardoso, Brasil - Senador Chagas Rodrigues, Brasil --Senador Cid Sabóia, Brasil
- Senador José Fogaça, Brasil - Senador
Wilson Martins, Brasil- Senador José Paulo
Bisol, Brasil - Senador Afonso Camargo,
Brasil- Deputado Luiz Salomão, Brasil Senador Mario Maia, Brasil-Senador João
Cunha.
DECLARACIÓN DEL ENCUENI'RO DEPARLAMENTARIOS
LATINO AMERICANOS
PORPANAMA:
. "El ano 2000 nos encontraran unidos"
Nosotros los participantes dei encuentro de
parlamentarios Iatinoamericanos por Pana-

ma, reunidos dei 17 al 18 de juniÕ de 1989,
en la ciudad de Panama.
Consideramos:
- 1- Ql!e -asumimos como propio el manifiesto "Contra la intervencion en Panama"
suscrítos por mas de quinientos parlamen·
tarios de: Argentina, Brasil, Colombia, Peru,
Uruguay y Venezuela; y asimismo asumidos
los terminas de la resolucion dei Congreso
Nacional ecuatoriano y la declaracion de la
delegacion boliviana a este encuentro.
2....-Qy~ cOmprobamos que en Panama
que et origen e) _conflicto esta dado por: las
presiones ·-ec-onomica, el aumentos de los
efectivos y equipo ritilitares norteamericanos
en Panama, y _la ,campana internacional de
desinformacion Ydifa:ni.acion obedece ai inte·
res manifiesto y reiterado dei gobierno de
los Estados Unidos de no cumplir con los
acuefdos consa:g-i"ádos en los tratados Torrijqs;Carter de 1977. _ :
--·"- _
3 -Que hasta este momento-; -las resolu·
ciones adoptadas por la Organizacion de Estados Americanos sobre el caso de Panama,
no ha contribuido a respeitar el tibre derecho
de autodeterminacion de los pueblos estable·
cida en la Carta de las Naciones _Unidas y
en su propia Carta.
4 - Que testimOniamos de denunciamos,
que la intervencion militar norteamericana
en Panama, cuarta el_ejercicio de los derechos
fundamentale_s, especialmente e! de libre
transito por Sll pi-opio "territorio y Ia líbertad
de prensa.
5 - Consid~úuilos- que to_do 10 anterior
lesiona ta soberania de Pana_ma y pane en
peligro la autodeterminacion, la integracion
y la paz en todo_el co_ntinente latioamericano,
por lo tanto declaramos que:
I - demandamos a los Estados Unidos
el cumplimiento fiel de los tratados Torrijos·
Carter, suscrito en 1977, eSpecialmente en
lo que se refiere a:
a) la entrega de .Ia.s instalaciones y administracion -dei canal al pueblo panamefio;
b) el retiro de las bases militares dei territorio panameiio;
c) la suspencion de medidas economicas.,
politicas e dyplomaticas·contra Panama;
II -solicitamos a los paises de la Organi·
zacion de los Estados Americanos (OEA) rechazar cualquier tipo de presion que conduzca, en e! caso de Panama, a tomar_ resoiuciOnes Coritradictotias con los principias establecidos en su propia Carta;
'""

III - que nos dirigiremos a los gobiernos
de los paises que interan "e! grupo de los
ocho", para solicitarles la reitegracion de Panama a dicho grupo~
IV -declaramos que hemos creado entre
los participallteS'"'ã- este eriCUeniio unã comi-:
sion adi-hoc que servira como instrumento
fundamental para:
~)promover a traves de campaõas publicas
e! cumplimiento de los tratados Torrijos-Car·
ter de 1977;
b) contrarrestar la campana desinformativa
y difam_atQria cOritrã: Pãnama;_
c) hacer llegar ai parlamento latinoame·
ricano la presente declaracion, con el objeto
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de que este organismo de acuerdo con sus
princip_ios _fundamentales, se_ convierta en
efeCtivo ineéaflismo de presion bacia los Estados Unidos a favor de Panama;
Suscritos por cientos cincuenta parlamentarios Jatinóamericanos de quinei paises re~
presentan.do a cuarenta y sieta partidos polí·
ticos.
·
O SR.. P~ESIDENTE (Wilson Martins)Concedq- a palavra ao nobre Senador Mauro
Benevides. ,
OBR- MAURO BENEViDES (PMDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, ainda na Sessão
Legislativa pa-;sada, fiz velmente conclamação no sentido de o Congresso aprovar oRe·
gime Jurídico Único,.oferecendo eficácia à
norma constitucional inse:rta na Carta Magna
de_ 5 de Qutubro de 1988.
Apesar do empenho de to_das as categorias
d.e servidores federais e os sucessivos pronunciamentos de Senadores e Deputados, a matéria não foi submetida à deliberação, deixando o funcionalismo numa natural e enervante
expectativa.
Durante o recesso, no meu Estado recebi
seguidas solicitações para que redobrassem
esforços com o objetivo d_e lev_ar as duas Casas do nosso Pat:l~menro a aprovarem o prow
jeto respectivo.
Aliás,_ os servidores do DNOCS elabora·
ram um circunstanciado abaixo-assinado re·
clamando a providência, cujo teor desejo tornar público desta tribuna.
Eis o texto do documento referido:
"Exm~ Sr. Senador Mauro Bedevides.

Nós, abaixo assinados, servidqres do
Departamento Nacional de Obras Con~
tra as Sécã.S - DNOCS, integrantes do
Plano de Classificação, i'nstituído pela
Lei n~ 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
vimoS, cOm fundamento nO art. 5o. inciSo
XXXIV, alínea a, da CF e, atra.vés do
presente, expor a V. Ex•, para depois,
requerer o que se segue:
1. O De_creto no 97.885, de 28-6-89,
que instituiu a Comissão Interministerial
determinou a divulgação das propostas
preliminares dos anteprojetos de leis do
Regime Jurfdico Único e Planos de Carw
reln1, de que trata o art. 39, caput da
Cón-stituição Federal, combiriado com o
art. 24 do Ato das Disposições Constitu·
cionais Transitórias, bem como a "au·
diéncia pública", a fim de que os dife·
rentes segmentos da sociedade, na quali·
dade de usuários dos serviços públicos
prestados pelo Escada e, os servidores
públicos, legítimos prestadores desses
serviços, pudessem contribuir, com suas
sugestões, dentro dos respectivos pra·
zos, previamente estabelecidos, o que
realmente aconteceu.
2. Por oportuno, devemos aduzir
que os trabalhos desenvolvidos pela alu·
dida comissão e precebidos de ampla audiéncia pública, contaram, inclusive,
com a realização de seminários nas duas
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Casas do Congresso Nacional, sobretudo, na Comissão de Constituiçã-o, Justiça
e Cidadania do Senado Federal, ensejando a coleta de significativas- cOfitribuições de toda a sociedade e dos próprios serVidores.
3,- Segundo a presidente da Comissão de Serviço Público da Câmara dos
Deputados foi, em outubro do ano transato, deliberado que seria in;tituída u~a
Comissão Especial, com a mcumbénCia
de deixar o referido "anteprojeto" em
condições de ser aprovado naquela comissão, até dezembro último e, se possível, incluído no orçamento pert~nente ao
exercício de 1990, o que estana na dc;!'pendência do esforço concentrado dos
senhores Congressistas, visando à aprovação dessa matéria, considerada decisiva na ordenação do Serviço Público Federal, por entender que o citado "re_s!_!Ile
jurídico único" cria, sem qualquer sombra de dúvida, uma relação- estável com
o Estado.
4. Tendo em vista premissa de que
diante do empenho com que fora conduzido tão importante mister, pelos integrantes da Comissão Interministerial,
sob a firme orientação do secretário de
Recursos Humanos da Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da República, é ·de concluir-se que
o Congresso Nacional não terá qualquer
dificuldade na discussão e conseqüente
aprovação e tão ansiada propositura em
razão de tudo quanto representou para
o servidor público, a fase inerente à audiência pública, em cuja moção esteja
realmente estratificado o espírito da matéria em análise.
5. Achamos ainda importante esç_larecer ao insigne homem público que, em
virtude de serem. dois anteprojetos dis·
tintos, s_eria de bom alvitre que se desse
prioridade àquele que _t!ata ~o Es!atuto
do Funcionário Público (Regime JUrídico Único), uma vez que o grand_e_uni·
verso do funcionalismo púOHco é constituído, atualmente, do chamado servidor
"celetista", ou seja, quinhentos e"seSSenta mil servidores, aproximadamente são
regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho, além do que um considerável
contingente (particularmente, cerca de
40% do efetivo desta autarquia),_ que já
atingiu o tempo necessário para aposentar-se, aguarda ansioso a concretização
da unificação de ambos os regimes jurídicos, com o fito de passar para a Sonhada
inatividade, após 35, 40 e mais anos de
bons serviços prestados à União.
Assim, ãnte o exposto e cofiarltes na
sensibilidade de que é dotado o nobre
parlamentar, sobretudo, por estar imbuído dos mais sadios propósitos, no to~
cante aos problemas de interesse geral
e nacional, como o ora focalizado, isto

é, o que· CoiLteine à classe dóS signatários, solicitamos-lhe o seu valioso empenho, quão imprescindíyel, junto aos seus
pares os_ ·nãó menos Ilustres deputados
e sen;dores, com o escopo de, t_ão l?go
se inicie o próximo perfodo legislativo,
·mormente através de convocação por
parte de V. Ex', como é ób~!o, seja d_is·
cutido e aprovado em reumao plenán~,
o projeto de lei que, no nosso _e~tendi
mento, já deve estar em cond1çoes de
ser encaminhado pela Deputado lrma
Passooi Presidente dã Comissão de Serviço Público da Câmara Baixa, para o
fim a que nos referimos e, finalmente,
sancionado pelo presidente José Sarney.
Fortaleza, 31 de janeiro de 1990.
-Administrador- Ag.
Portaria- Maria Vanderlina V. Vascon~
.celas, datilógrafo - Margarida Maria
Pinheiro Silva, datilógrafo Evangeli T.
de Oliveira - Az. Adin. -IIzair de
Abreu Preira- Ag. AdministrativoBenedito Ferreira Lima - Procurador
·-Autáfqllíco- Maria Gorett Cavalcante!dos Santos- Agente Administrativo Te·
rezinha Maria Kiura- Procurador Autárquico - Elzio Pereira Mareginas de·
Oliveira - Procurador Autárquico Sociólogo Uyla Ulysses Batista de OUveira - Datilógrafa -Procurador Autár(J_uico _-José Carneiro ·Fernandes -,
ProcuradOr Autárquico -José Antero ~
da Silva Datil6grafo . . :. . . PrOctiradoi- Autárquico.
SLPiesidente, nãO pode o Legislativo procrastiÍiar a aprovação do projeto que dispõe
sobre o Regime Jurídico Único, englobado celetistas e eStatutárioS, de conformidade com
o que determina a Lei Fundamental vigorante.
No inomeoto em que as lideranças selecionam as proposições- de maior interesse do povo
_brasileiro, entendi de meu dever abordar a
questão neste plenário, na esperança de vê-la
deslindada no menor espaço de tempo possível.
É o apelo que direciono a todas as bancadas
com assento tanto no Senado Federal como
na Cân1ara dos Deputados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins) _
Na presente sessão terminou o prazo para
a apresentação de emendas _ao Projeto de
Lei do DF n~ 97, de iniciatiVa- da ComiSsão
do DistritO Feâeral (apresentado por sugestão da Deputada Maria de Lourdes Abadia)
' que cria, no Governo do Distrito Federal,
um grupo de trabalho para redefinir as Regiões Administrativas do Distrito Federal.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia,
opórhinamenfe.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins) Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a ordinária de amanhã, às 9 horas, a seguinte
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ORDEM DO DIA
-l-

A MATÉRIA A SER DECLARADA
PREJUDICADA
Projeto de Lei da Câmara o~ 36, de 1989
(n9 3.121189, na Casa de origem), que modifica a Lei n~ 7.773, de g de junho de 1989,
e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins) Está encerrada a sessão.
(Levama-se a sessão às 18 horas e 25
minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. CJI1 SABÓIA DE CARV,;LHO
NA SESSÃO DE 19-2~90 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 00 ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE

O SR. CID ~ABÓIA DE CA~~ALHO
(PMDB- CE. PronUncia O se_gu}i:t}~ di~cur
so)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no iní~
cio -de minha fala, -quero dizer aó Senador
Humberto Lucena _que, St:?ndo _o orador seguínte, não quis aparteá-lo para: falar dentro
do espaço-que me é reservado, dando integral
apoio ã prOpôSítura· que acaba de fazer ao
Senado da República, cumprindo _~;:xemplarmente a sua funÇãO de. Senador da República,
de homem púbiicoe, acima de tudo, de Presi"dente da Comissão de Relações Exteriores.
Como Presidériú~ da Comissão de Consti~ tuição~ Justiça -e Cidadania, apóio integrai· tnente as palavras, tanto do discurso como
do requerimento, como os apartes nessa composição complexa, da fala do Senador Humberto Lucena, esta tarde, no Senado Federal.
0 Sr. Humberto Lucena -Muito obrigado
a V. Ex•
-O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Srs. Senadores, li nos jornais que se pretende,
no novo Governo, a demissão de 180 mil servidores. Como fui, na Constituinte, um dos
defensores da disposição transitóría que trafa
da estabilidade, como fui um soldado desta
causa, como me desgastei por ela, como assinei emendas, e antes das emendas propostas
·às Subcomissões a respeito deste assunto, como fui sempre um defensor do funcionário
público, fiquei a me pergun~ar: e há, no B:~si! 180 mil servidores púbhcos sem estab!11~
da,de? Ao que eu saiba, para se cumprir este
conselho de Dona Zélia Mello ao Presidente,
é preciso rasgar a ConStituição Federal, é preciso desrespeitar não mais o art. 19, mas agora é preciso desrespeitar o princípio dos direitos adquiridos, que é um princípio básico,
um prin~pio fundamental na COJ?Stit~i~ão de
1988, àqUela Constituição que fizemos com
tanto carinho, com tanta dedicação, com ~ste
amor cívico que levou que as suas págmas
realmente fossem escritas, com atualidade e
zelo ao povo brasileiro.
Leio, no entanto, nos jorr),ais, declarações
as mais diversas do futuro Presidente da República, ou declarações atinentes a ele, por~
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que ele passou, por força natural dos acontecimentos, a ser _a _figura central da Nação,
mesmo antes de assumir. Ess.e cidadão parece
bem inspirado em determinadas proposituras
e, ao mesmo tempo, nos parece uma pessoa
constitucionalmente desinformada, quando
se fala em hipóteses como esta da demissão
de 180 mil servidores.
_
Esta desinfofinaçáo constitticioitãl cqrres-

ponde a uma verdadeira falta _de_ sensibilidade
com a questão social, porque hão de_ convir,
V. EX", Si_. Presidente, e os Srs. Senadores,
o que repreSentaria, na s-ociedade, 180 mil
servidores desempregados. Há de se multiplicar este número pelos componentes naturais da famt1ia de cada um e saberfamos que
tiraríamos- do Estado, talvez, uma responsabilidade financeira, um desígnio mensal financeiro, mas acresceríamos o drama do desemprego, da miséria, da desestabilização e
de outras coisas tantas que hoje atormentam
a sociedade brasileira.
Mas o Presidente, eleito em contrapartida,
identifica nas elites os verdadeiros "inimigos
da Nação. Não que ele seja o antielitista,
que entenda que nas elites é que estão todos
os inimigOs da Nação ou, essencialmente, as
elites são inimigas· da Nação, mas ele identifica e fala, com aquela coragem que tem
de bater forte, fala claramente que entende
que nas elites reside uma f~rça de obstáculo
ao progresso nacional~ E promete uma luta
aberta, promete uma guerra. Sig'nifica dizer
que nessa hi~ótese ele coritará com a con'sciência nacional a seu favor,- eliin1ilaildo nesse
mister até a pOssibilidade oposicionista, pois
isso é essencialmente um pensamento de oposição a tod_os os Governos que até :aqUi têm
existido no Brasil, porque- nunca encontramos um modo de enfrentar e derrotar as elites. Os que encontraram um modo foi de
enfrentar, mas de perder a batalha fiil.al.
Mas nenhum Presidente deu-se a esse desígnio de ldentifiCãf cauSaS inflacionáriaS ria's
elites, que não perdoam que em nenhuina
hipótese-concordam em que não haja sempre
aquele lucro absoluto, aquele lucro_espoliailte, aquele lucro que faz do pov_o um ente
sofrido, que faz do povo ente esmagado.
Eu jamais acreditaria, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, que esta -onda inflacionária devesse unicamente _ao: phder' central, ao Governo da República, devesse talvez a uina
autoridade não perfeifani.en(e usada para coibir deterriünados _abusOs~ Mas há fatores psicOlógicds qrie se instalam
e que mais que psicológicos são verdadeiras
neuroses, e_ isso leva à inflação, pOrque hoje
já se altera preço· em supermercado não qu~
se tenha a informação inflaciOnária, mas porque esta alteração é a ·própria força inflacionária e porque todos acreditam que necessariamente o preço de amanhã não poderá ser

o preço de hoje c o preço de depois de
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nhã não poderá ser o preço imediatamente
antecessor.
Gerou-se esta atmosfera e nO firiat de tudo
é o salário que. sofre um brutaL esmagamento.
O que- acontece ·ao automóvel i:J.acional é
outro desafio à consciência da Nação brasi-

leira. Disse-me u·m fOrnecedor de automóveis, que já ocupou cadeira aqui, no Senado,
como Suplente, e que veio assumir no lugar
do Senador Affonso Camargo, o Senador
Gomes Carvalho, S. Ex•. explicou-me detalhadamente, e por isso requereu a Comissão
de Inquérito, que a subida em dois meses
do preço de um veículo é algo em número
estarrecedor, que não sei nem dizer o percentual, mas é um percentual desafiante à_capacidade do brasileiro de adquirir o carro próprio. Esse descontrole inflaciOnário não há
de ter uma correspondência em todos os produtos da indúsüia naciOnal, e pior ainda, sobe-se o preçõ
parCelas, mas entre uma
parcela e outra não há carro que possa ser
adquirido, porque não há carro exposto à
venda. Se qualquer um de nós quiser adquirir
um veículo não vai~ençontrá-lo em nenhuma
revendedora, porque todos eles estão miseravelmente recOlhidos â espera da outra parcela
de a_um_e_ntQ que_Ievará a um crescimento cuja
exorbitânCia é a marca registrada.
Ora, se o Presidente vai atacar ess.es monstros sagrados da economia nacional, S. Ex'.
há de ter o apoio" de toda a N:ação e, talvez
seja este um caminl:io da mais fácil consagração que _deva obter logõ no infcio -do seu
mandato. Esta guerra que declara é, no entanto, uma guerra localizada. S. Ei". há de
indicar as forças as quais se diiige; e íã deixou
isso muito claro quando, no exterior, estranhou que oS automóveis em países mais evoluídos têDl_IILl.!ÍtO mafs 'qualidade técnica que
os nossos lá, relatiVamente, Custerii-menos
do que o que pagamos aqui p"elo Carro que
adquirimos à indústria nacional, através dos
seus revendedores. Estamos~ ássim, Srs._Senado_res, diante de mil expectativas.
Sou Senador da República e pretendo formar aqui um bloco de oposição altamente
vigilante. Mas uma oposição tão responsável,
que seja capaz de ofertar .o apoio a uma luta
como esta,-e seja capaz de vedar medidas,
como, por exeinplo, a extinção do Departa~
menta Nacional de Obras Contra as Secas,
uma miserável promessa que paira no ar, as~
sustando o Nordeste brasileiro.

em-

e,

O Sr~ Afonso Sancho- Permite-me V. Ex•
um aparte, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho?
O SR. CID SABÓ!A. DE C;\RVALHO Com 'tddo o prazer, Senado~ Afonso Sancho.
O Sr. ArOUso s8ncho- Gostaria 'também de
reportar-me a esse assunto que V. Ex~ falou
dos carros brasileiros. Realmente é uma tristeza para nós, brasileiros, comprarmos esses
carros. DeVo dizer que costumo renovar o
meu carro todos os anos. Mas rara vez 011
nenhuma Vez recebi um carro novinho e, nesse niesmo·ctia, tem que voltar â garagem para
ajustar as portas; depois, tem -que voltar à·
garagem porque o carro ·está esquentando.
Então, esses carros são verdadeiras_ sucatas
bem apresentadas e muito- caras, como· V.
J;:x• bem frisou, cujos preços não têm nenhum
controle. Todos os meses sobe até duas ·vezes
o preço dos carros. De forma que, quando

o Presidente eleito, tâ no exterior classificou
os noSsos carros de carroça, talvez ele tenha
sido bondoso, porque, às vezes, nós sabemos
como é a carroça. Mas comprar um carro
pelo preço exorbitante que se compra no Brasil é se ter a tristeza de estar com esse carro
sempre na garagem - ajusta as porcas, ajusta
isso, ajusta a traseira, ajusta o amortecedor
· é sinal de que esse carro sai da montadora
como se botou o sexo nos bichos, o que sair
primeiro está bem. Então, faço coro a essa
advertência de V. Ex~, e acho que isso vai
provocar, ·po-r parte das montadoras, uma
maior atençãO para com o consumidor brasileiro, porque eu tenho certeza de que o carro
que é exportado não é este carro daqui, porque se não seriam reembarcados no outro
dia, porque lá no exterior não se recebe sucata por preços tão exorbitantes. Este era o
esclarecimento que eu queria dar a V. Ex•
quanto ao problema de carro. Quanto ao problema das elites, eu também desejo fazer uma
ressalva ao Presidente Fernando Collor. Nessa última entrevista que ele deu, ele distinguiu bem as elites, aquelas elites cartoriais,
aquelas elites oportunistas, aquelas elites que
vivem de cabeça levantada esperand6 saber
qual o melhor negócio. Mas existe, e ele disse
e ressalvou que existem as elites trabalhadoras, as elites patrióticas, as efite.s que vívem
em função do seu País, não em função do
seu: interesse particular. Essa ressalva eu desejo fazer porque pode se entender que o
Presidente _condenou as elites- gen-eralizadamente, quaÍldo na realidade isso não ocorreu,
ele distinguiu o que é elite oportunista e o
que é elite patriótica. Muito obrigado. ·
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOÉ interessante o esclarecimento de V. Ex~
nos dois aspectos.
Quanto aos automóveis, tivemos que exportar um dos nossos modelos, e os compradores do exterior exigiram· duas mil ~ quinhentas alterações no veículo utilizado aqui,
-para que pudesse ser exportado com outro
nome - Fax, se não estou enganado. Lá
se foi a nossa raposa com duas mil e quinhentas alterações para o exterior.
QuantO essa parte das elites, daro que
o Presidente hâ de distinguir--netas os que
atuam indevidamente nas especulações e na
produção de outros males, não apenas no
mercado financeiro, mas na iri.dústria - especialmente na i~dústr!a ou_ atray~ d~ indústria.
Afinal de contas, a elite é uma das categorias socíaís, assiril cOmo a Classe média e a
classe baixa, e a luta entre essas classes jamais
deve ser impulsionada, porque, inclusive, é
vedado constitucioiialmente. Não devemos
nunca fazer aquele confronto de raça, de cor,
de classe social, ou quaisquer confrontos que

a

tenham ressonânCias no contexto da própria
pirâmide sociaL
O que nos parece, nobre Senador Afonso
Sancho, é q:ue o Presiçlente_realmente é muito
bem informado, e suas colocações, ultimamente, são sempre inteligentes, o que nos
deixa, aqueles vocacionados para a oposição,
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de olhos bem abertos e ouvidos bem postos,

exatamente para sabermos como proceder
após o dia 15 de março de 1990.
O Sr. Humberto Lucena --Permite-me V.

Ex• Um aparte, nobre Senador Cid Sabóia
de Cravalho?
O SR. CID SABÓIA DE ECARV ALHOCom ~ado o prazer, Senador Humberto Luce-

na:
O Sr. Humberto Lucena- Desejo dar a
minha integrar solidariedade ao _pronunica·mento de V. Ex~, que é- muito oportuno e
vem como se fOsse o início áo ctirilprimento
de um dever políticO, porqUe nós que pertencemos a partidos quer não foram bem-sucedidos nas eleições presidenciais temos a árdua e nobre tarefa - como bem acentuou
V. EX"- de fiscalizar tOdos os a tos do futurO
Governo· ~a República, sem preJufzo do eXame de todas aquelas proposições que nos parecerem de interesse público, de interesse popular; estas hão de merecer, evidentemente,
de nossa parte, um estudo meticuloso e, inclusive, se for o caso, a ap-resentação de
emendas, no sentido de aperfeicoá-las. Agora, neste instante em que interfiro no ciiscuiso
de V. Ex•, sobretudo, de reportar-me à sua
fase inicial, quando V. Er verberava contra
o noticiáriO de imprensa que dá, com_o provável, a demissão de 180 inil duncionários públicos no contexto de um pacote de medidas
de combate à inflação,- a Ser- editadO Pelo
novo Governo. Sabe V. Er, sabe o Senado
e sabe a Nação, que o percentual de despesas
de folha de pessoal da administração direta,
no Orçamento da União, é ínfimo. Isso ficou
amplamente demonstrado, através de entrevistas e até de discursos do ex-Ministro da
Administração Ahiízio Alves, e do atuat Ministro João Batista de Abreu da Secretaria
.de Planejainento" da Presidência da Rç:píibli. · ca. Acho que realmente o novo Presidente
da Repúblcia, ao assumir o Governo~ deve
agir, neste particular., com muita cautela, para não cometer a injustiça de-demitir, sumariamente, centenas de milhares de funcionários públicos, na sua grande maioria modestos funcionários públicos. Não se trata, no
caso, de marajás, rnas de pessoas que-necessitam desse emprego para sobreviver. Mas
temos que confiar, por ora, na entrevista que,
logo após a proclamação dos resultados elei'torais o Presidente concedeu à 'Imprensa,
quando teve oportunidade de afirmar, em reIa'ção a demissões, que o que pretendia era
dispensar quem não trabalhava. Não acredito, nobre Senador Cid Sabóia de Cravalho,
que haja no Brasil, 180 mil funcionários públicos que não trabalhem; prefiro acreditar
que outras alternativas, no que tange à política de recursos humanos, haverão de ser examinadas pelo novo Presidente da República,
contando que Sua Excelência não pratique
a violência de demitir cerca de lSlY míl funcionários públicos, como bem acentua V. Ex•
A presença de V. Ex' na tribuna - V.
Ex' que foi, por assim dizer, o autor da eme-nda que concedeu estabilidade constitucional

aos servidores públicos com mais de cinco
anos- é altamente oportuna, quando se começa a debater este assunto no Congresso
Nacional.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOAgradeço a Y. E~• as considerações, que se
encaixam perfeitamente à minha fala d~sta
.tarde.
M8S eu ia falando sobre o DNOCS, quando
tivemos, pelos apartes, de voltar ao enfoque
de outros temas. E, no momento em que
volto a este, quero chamar a atenção dos auxiliares do futuro Presidente da República
quanto à necessidade que tem o Nordeste
brasileiro da existência do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, -inclusive,
recebi, assinada pelo Sr. Tarcfsio Medeiros
Dias, Presidente da Sociedade Técnicas do
Dnocs- Sótec·- uma correspondência vazada em breves termos e que inçluo, agora,
em minha fala. Diz a correspondência:
Brasflia-DF, 15 de fevereiro de 1990
Excentíssimo Sr. Senador Cid Sabóia
de Cravalho
Mais uma vez, a. voz da Sociedade dos
Técnicos do Departamento-Nacional de
Obrils Contra as Secas - (Sotec), por
dever de justiÇa, de consciência cívica
e. de nordestinidade, chama à atenção
das lideranÇas e aem,ais autoridades nacionais, para a nova ·e ardilosa tentativa
de se golpear legítimos interesses do
Nordeste, mediante a extinção da Autarquia Dnocs, por via da atípica e de impt:lssível fusão com a Empresa Codevasf.
A medida nefasta estaria embutida no
plano "Brasil Novo" divulgado pela
equipe: do Presidente Collor de Melo em
jOrnais de circulação nacional.
O apelo_ que faz a Sotec, nesse momento de inadiáveis e importantes definições políticas, é no sentido de que seja
evitado esse_ irreparáveis equívoco_--:::-- a
-eliminação_ do Dn-ocs pela propalada fu~
são. O Departamento retrata e_expressa
o própriO Nordest~, em seu vital e permanente esforço de desenvolvimento sócio-económico regioria!_que- já -perdura
por m3is de 80 aiios de se_rviços relevantes que vem prestando a uma grande
parte dos brasileiros que ainda convivem
entre o progresso de algumas áreas urbanas e o estado de fome e miséria crónica,
o qual continua aflingindo irisuportávelmente o homem rural, representado por
uma população de mais de 30 milhões
de nordestinos.
O
-âeseja os serviços do- Órgão,
respaldados pela legítimas liderariças regionais, é o revígoram~nt~_ do respeitável Dnocs, inclusive com a adoção de
"Autarquia Especial" para que ele possa
melhot colaborar na transformação ou·
- e:r;radicaçâo do subdesen:volvimento em
que se encontra a Régiclà, sobretudo a
nossa gente do campo.
Na certeza de que V. Ex• e especial~·
mente o Presidente da República, Collor
de Mello, como nordestino que é, deve~

que
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rão aprofundar estudos sobre o problema, evitando-se esse inominável equíyoco político e da administração pública
que só trará irreparáVel deSgaste a ima~
gem dos verdadeiros políticos e do próximo Governo, em relaÇão a gente nordestina e a consciência do resto da Nação.Atenciosamente.Tarcisio Medeiros
DJas- Presidente da Sociedade dos Técnicos do Dnocs - Sotec
Como disse, assina Tarcísio Medeiros
Dias, Presidente da Sociedade dos Técnicos
do Dnocs - Sotec. Recebi esta correspondência sexta-feira, em nleu Gabinete.
Lembro aos auxiliares do Presidente Fernando Collor de Mello que sua eleição se
deve, antes de mais nada, ao convencimento
que obteve Sua Excelência, em sua Campanha nos Estados nordestinos, náo porque fosse um nordestino, mas porque, sendo mais
sofrido o povo do Ceará, do Piauí, doMaranhão, do Rio Grande do Norte, de Alagoas,
de Sergipe, da Bahia, todo esse povo tem
muita sensibilidade para as mensagens inovadoras. E quando o Candidato Fernando Collor de Mello apareceu com suas· ptomessas
da mais expressiva renovação, sua palavra
não foi alojar-se no Rio Grande do Sul, nem
em São Paulo, nem no Rio de Janeiro~ Sua
Excelência foi garantir todaS as suas possibilidades de candidato e::-çatamente n_e;sse_S: Estados, graças ao apoio que recebeu, como no _
meu, de figuras expressivas que não tiveram
pejo de apoiá-lo, nem nenhum receio. No
Ceará, por exemplo, teve apoio do Companheiro Afonso Sancho, do Deputado Aécio
de Borba Vasconcelos, do ex-Governador
Adauto Bezerra, de forças consideráveis, localiza.das na Assembléia Legislativa do Estado, pessoas que não tiveram o menOr receio
de a_creditar em sua mensagem, porque e,
se éia era verdadeira, quem mais carecia de
sua realização era exatamente o Nordeste do
_Brasil. Por iSso; fç.i lá que ele ficou forte;
enquanto perdia no Rio de Janeiro pe:ra Brizola, em todas as pesquisas; enquanto perdia
no Rio Grande do S_ul, em todas as pesquisas;
~nq~ant.;> s_ua sitliaçã_o não er~ t_ão deslanchada em São Paulo, pois havia muitos candi·datos paulistas; enquanto havia dúvida sobre
a aceitação de sua pregação, eis que o Nordest_e sempre lhe garantiu todas as esperanças, sempre lhe garantiu todas as forças nessa
disputa, aliás, contra a minha vontade, uma
vez q.ue meu candidato era outro.
Quero dizer que o novo Presidente da República, eleito a partir dessa base formidável
na minha região, deve ter muito cuidado ao
examinar toda e qualquer sugestão que diga
respeito à nossa terra, ao nosso pedaço de
chão, a esse pedaço do Território Nacional.
S6 _Deus Sabe o quanto o Nordeste é sofrido! O que ali se passa, passa inclusive genocfdios; o que ali ocorre, inclusive a fome, é
algo ·que ·não pode ser narrado com muita
facilidade.
Lembro-me, Sr. Presidente, de que uma
vez recebemos, aqui, a ViSita de Senadores
e Deputados norte-americanos, e_ fomos conversar. Com muita difiCuldade; cOnsegui co~
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municar-me com um dos Deputados, que me
pediu falasse sobre o Nordeste. E falei sobre
a água, o excesso, a falta, a miséria, o problema de locomoção das parcas riquezas e todos
os problemas. inclusive o de_endemias rurais,
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tar, em conformidade com a delegação de.
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão _Dtretora n" 2, de 1973, e tendo
O Sr. Afonso Sancho -O meu apatte, em ·vista o que consta do processo n"
Senador Cid Sabóia de Carvalho, poderia ser
017572189-4,
problemas os mais diversos. Depois qQe o apenas para fazer minhas as palavras entuResolve rescindir o contrato de trabalho
nosso tradutor, o nosso interp-rete, passou siáSticã.s, corretas e sinceras do nosso Colega do servidor EDGARD HENRIQUE KLEpara o visifante todo aquele aspecto dramá- Chagas Rodrigues. Realmente, estamos aqui
VER, Assessor Té_cnico, DAS-3, do Gabipara defender o Nordeste de qualquer inves- nete do Senadot:.Leopoldo Peres, contratado
tico da nossa regíáo, S. E~ olhou para mim
tida qut:" venha a diminuir a sua participaçãO - sob o regime jurídico da Consolidação das
com os olhos bem abertos e disse: "Isso é
no Contexto riaélàn3.1. Não aéfedito que o Pre- Leis do Trabalho e do Fumio de Garantia
bíblico, issá é digno de uma página inãis "trágisidente Collor queira fazer inovações _apenas por Tempo de Serviço, a partir de 31 de deca da Bíblia"; sabemos que é exatamente na
com a extinção do DNOCS; acredito que S.
Bíblia onde repousam as páginas mais -dramázembro de 1989.
ticas da existência humana. E S. Ei•, então,-- Ex' ii"á dir condições ao DNOCS pandazer
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1990.
o
tr!!-b<~.lho que há muito esperamos faça. Saracionou rápido: "Esse Nordeste é bíblico.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
bemos,
Senador
Cid
Sabóia
de
CarValho,
e
Essa miséria deveria ser narrada, por certo,
ATO DO PRESI!)ENTE
no Velho Testamento, em tempos mais gro- V. EX", como grande estudioso, sabe que 85%
das chuvas dadivosasRue caem no Nordeste
1'<'13, DE 1990
tescos-que antecederam outros acontecimenvão dire_tamente para o mar, quando deve::.
tos que fazem a História maiS próXiina do
O Presidente do -Senado Federai, no uso
riam ir paiã reservatóriÇts d'água e nesses re- da sua competência regimental e regulamenhomem.
servatórios serem feitas as irrigações, através
tar, de conformidade com a delegação de
da _eletrificaç_ão tão necessária, t;ii_Cl_ urgente
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V.
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
para a região nordestina. De forrria-que faço
Ex• um aparte?
n~ 2, de 1973, e tendo em vista o que consta
-repito - minhas as palavras do Senador
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO- Chagas- Rodrigues. Estarei aqui, em quais- do processo n" 017572/89-4,
Resolve autorizar a contratação, ·sob o regiCom todo o prazer, Senador Chagas Rodri- quer governos, defendendo o Nordeste, custe
me jurídico da COnsOlida-ÇãO-das-Leis do Tra·
gues.
o que custar, agrade a quem agradar, porque
balho e do Fundo de Garantia pOr Tempo
o Nordeste já foi muito sofrido e não tolera de
O Sr. Chagas Rodrigues- Senador Cid SaServiço, o Senhor WILSON MARCIO mais
nenhuma
desfeita
da
sua
atuação.
Por
bóia de CarvalhO-, V. Ex• rata-c6mClum autê-n.:DEPES, para o emprego de Assessor Téc- __
outro,lado,
devo
dizer
que
não
acredito,
nem
tico riordestino e como um vetd'il.deiro pa.trlonico, com salário mensal equivalente ao venper um momento, venha a acontecer qualta. Quero dizer que V. Ex~ tem.· a nOssa total
cinle'nto do cargo- DAS-3, a -partir de 1" de
tleiSe Governo, egresso do Nordeste, que
solidariedade. Qualquer que seja o governo,
janeiro de 1990, com lotação _e exercício no"
nos prometeu fazer com que o Nordeste pare
qualquer que seja o govermrnti!,--qualquer
Gabinente do Senador Leopoldo Pel-es.
que seja o Presidente, isso é sect.iridário. Es_ta- de sair com o "pires na mãO" paTa a'iranjar
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1990.
aquilo a: que tem direito, porque uilia região --Senador Nelson Carneiro, Presidente dQ _
mos aqui, antes e acima de tudo, para defencom 35% da população do Brasil não pode
der o Nordeste, o povo do Nordeste. E nessa
Senado Federal.
ser tratada da maneira como tem sido até
realidade nordestina se inSere- e-aVulta o
PORTARIA
agora.
As
coisas
só
vão
para
lá
quando
são
DNOCS. Não pOdemos, pois, d'eixãr de deN• I, DE 1990
puxadas, e vêm da cor de sangue, para serem
fender o DNOCS. :A.qui, devemos fazer juStiatendidas. Era este o aparte que eu queria
ça a todos os brasileiros, sobretudo aos mais
O Diretor da Subsecretaria de Serviços Gedar a V. EX~, numa demonstração de solida- raís, no uso das atribuiçõ_es que lhe confere
necessitados, aos servidores públicos, que ·s-ão
riedade_com
lucidez
com
que
V.
Ex~ sempre
os trabalhadores do Estado, e aos trabalhao inciso V do art. 564, dÕ Regulamento Adfala aqui neste plenário.
ministratiVo do Senado Federal e tendo em
dores das empresas privadas. Não admitimos
injustiças e não aceitamos nenhuma política
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- vista o que consta no Processo n" 15488189-6,
contra o Nordeste. Esperamos que essas notíResolve repreender o servidor FRANKAgra_f!_~_~q a _v__~ Ex·-e sua posição era exatacias sejam infundadaS, poiiflie'~ se ·s. Ex•, o
mente a- esperada. Toda a Bancada nordes- LIN SOARES DE ARAÚJO. Técníco~Le
novo Presidente da República remeter mentina estará ateri'ta, aqui ilb Senado e na Câma- gislativo, Classe "Especial", Padrão I, do
!'.agcm dessa natureza, terei a honra de ficar
ra Federal, independente de Partido, para Quadro Permanente_ do Se-nado Federal, com
ao lado de homens públicos cerno V. Ex·,
uma defesa intransigente desta_ região,_ dos base no art. 555,_combinado com o inciso
para defendermos Juntos uma polftica de
seus intere~es sociais, seus interesses de _me- I, dÕ art. 558, do Regulamento Ãdministraht>m-estar social, uma pOlítica qUe consulte
lhora, acima de tudo, dã. quã)idade da _vjda tivo do seliã.do Federal,_por falta de Cumprimento dáS deveres. (_):-, interesses superiores do Nordeste e do
humana.
País. S. EX', o novo Presidente poderia Come~
SenadO Federal, 9 de fevereiro· de 1990.
Sr. Presidente- -e Sfs: Senadores, enCàraçar combatendo fortemente a inflação e os
mos as palavras deste discurso de temas tão -Afrânio Cavalcanti Melo Júnior, Diretor.
lucros excessivos dos grandes Grupo_s_ C:COJ!§·
variados, em que começamos condenando os
micos-fúianceiros, inclusive com umã lei anEstados UilidoS da Amé~ica,_pf:lo desresp_eito
PORTARIA
tioligopólio, mesmo porque a lei antitruste,
à soberania de uma República, e yamo-nos
N• 2, DE 1990
nos Estados Unidos, continua em vigQ!_. __ Q
espraiando_ sobre tantos te~_nas até chegarmos
O Direior da Subsécr-etaria de ServiçÕs Genovo Governo precisa urgentemenre defenao Nórdest~ brasileiro. E que o Senado nos
der o povo brasileiro.
rais, no Uso das atribuições que lhe cOnfere
une cm temas tão grandiosos que, de repente,
o inciso V do art. 564, do Regulamento Adtemos que fazer uma verdadeira colCha de
retalhos para podermos cumprir, exemplar- ministrativo do Senado Feáeral e tendo- em
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO_:
vista o gue cons_ta no Processo n~ 009J80/89-2~ __
Muito obrigado, Senador Chagas Rodrigues .. mente,_ a destinação desta Casa.
Resofve :Cepreender o servidor JOSINETE
Era O qúe tínhamos a dizer, Sr. Presidente
V. Ex~, como ex-Governadõ! do Pi ati( e _sena-PESSOA VERAS, Técnico Legblativo_,
e Srs. S~n_a_dores. _(Muito bem!)
dor por seu Estado, conhece isso com uma
Classe "Especial", Padrão III, do Quã.dro
pi--ofundidade imensa. Somos doutores mesATO DO PRESIDENTE
Permanente do Senado Federal, por falta de
mo nessa terapêutica de que necessita o NorN~ 12, DE 1990
cumprimento dos deveres.
deste para a sua sobrevivéncia.
Senado Federal, 19 de fevereiro de 1990.
O Presidente do Senado Federal, no uso
O Sr. Afonso Sancho- Senador Cid.Sabóia
da slia-Cóiripetêncía íegimentãl e regulamen- -Afrânio Cavalcanti Melo Júnior, Diretor.
de Carvalho, permite outro aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOCom todo o prazer, Senador Afonso Sancho.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 6' SESSÃO, EM 23 DE
FEVEREffiO DE 1990

Ll- ABERTURA
I. 2- EXPED !ENTE

1.2.1- Ofício do Sr. J? Secretário da
Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafo do seguinte projeto:

-Projeto de Decreto Legislativo n"
1190 (n~' 109/89, na Câmara dos Deputados), que aprova, com restrições, as Contas do Presidente da Repúbalica relativas
ao exercício financeiro de 1986.
1.2.2- Discursos do Expediente

SENADOR MAURO BENEVIDESInoportunidade da pretendida fusão da

Codevasf e Dnocs.

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Necessidade Qe um programa
que contemple os estudantes carentes
com materiá.l escolar gratuito e que leve
à padronização o livro didático.
SENADOR MARIO MAIA - Prisão
de parceleiros em Sena Madureira- AC.
Documento da União das Nações Indígenas. Indicação do engenheiro florestal
Jorge Ney Viana como candidato ao Governo do Acre.

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara il\' 36, de
1989 (n·' 3.121189, na Casa de origem),
que modifica a Lei n" 7. 773, de 8 de jQnho
de 1989, e dá outras provídências. Declarado prejudicado. Ao arquivo.
1.3.1- _Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR JARBAS PASSARINHO,
como Líder -Mensagem do Presidente
George Bush ao Congresso americano.

SENADOR JOSÉ FOGAÇA-,- como
Líder- Uso da_Lei Delegada pelo novo
Presidente da República._
1.3.2 ~ Designação da Ordem do Dia
da pró"ima sessão
1.4-ENCERRAMENTO
2 - ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL - N•' 14 e 15/90.
3- MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 6~ Sessão, em 23 de fevereiro de 1990
4! Sessão Legislativa Ordinária, da 48! Legislatura
Presidência dos Srs. Jarbas Passarinho
'
Mauro Benevides e Francisco Rollemberg
ÀS9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Mário Maia - J arbas. Passarinho - Ale·
xandre Costa - Mauro Benevides - Fran·

:ctsco Rollemberg.

O SR. PRE_$IDEN_TE (Jarbas Passarinho)
- A lista de presença acusa o compareci:
menta de 5 Srs. Senadores. Havendo o número regime':ltal, de~laro aberta a sessão. ·

Sob a proteção de Deus, iniciamos n.ossos
trabalhos.

O Sr. 1\' Secretário PrOcederá à-leitura do
Expediente.
_
~--~i_do 9 seguinte
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EXPEDIENTE
CENTIIO GIIÁFICO 00 SENAOO FEOEIIAL

OIAIIIO 00 CONGRESSO NACIONAL
.1 respons.bahd•de d• Mes.a do Sen•do Feder•l

PASSOS PORTO
Oiretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA

Impresso sob

ASSINATURAS

Diretor Administrativo

Semestral ······---~················-----·····-·····"';"'·~··,_~_NCz$ 17,04

LUIZ CARLOS OE BASTOS
D1retor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

Exemplar Avulso .............................................. ,. NCzS 0,11
T1ragem. 2.200-exemplares.

Cabe ressaltar, na oportunidade, que a
E.M. N''091
Em, 28 de abril de 1987
Excelentíssimo Senhor Presidente da Re- obrigação antes acometida à Inspetoria Geral
OFÍCIO
de Fin-anças do Ministério da Fazenda, por
pública,
Tenho a honra de submeter à elevada c.on- força do § 2'' do Decreto-Lei n'·' 199/67, ora
Do Sr. 19 .Secretárío da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autó- sideração de Vossa Excelência os Balanços transcrito e, posteriormente transferida à SeGerais da União relativos ao exercício de cretaria Centra[[ de Controle Interno (Secin)
grafo do seguinte projeto:
1986, e o Relatório da Secretaria do Tesouro desta Pasta, por disposição do becreto n"
Nacional deste Ministério sobre a execu·çãu-- 91.150, de 31-3-85, passou a ser atribuição
- orçamentária e a situação da administração da Secretaria do Tesouro Nacional deste MiPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
nistério, em decorrência do Decreto n"
financeira federal.
N• I, DE 1990
As peças de que se trata constituem a pres- 92.452, de 10-3-86, que criou, no Ministério
(N~ 109/89, na Câmara dos Deputados)
tação de contas do Presidente da República da Fazenda, a Secretaria do Tesouro NacioAprova, com restrições, as Contas do ao Congresso Nacional, de acordo com as nal e extinguiu a Secretaria Central de Con. traJe Interno (Secin).
seguintes disposições constitucionais:
Presidente da República relativas ao
Submeto ainda a Vossa Excelência minutas
exercício .financeiro de 1986.
do.s expedientes a serem dirigidos ao ConO Congresso Nacional decreta:
gresso Nacional e ao Tribunal de Contas da
"Att. 29. O Congresso Nacional
Art. 1" Ficam aprovadas, com restrições,
União comunicando o cumprimento das disTeunir-se·-á, na Capital da União, de 1"
as Contas do Senhor Presidente da Repúposições. constitucionais e legais.
de março·a 30 de junho e de l" de agosto
blica,_ relativas ao exercício de 1986, conforAproveito a oportunidade para renovar a
a 5 de dezembro.
me disposto nos arts. 44, inciso VIU, e 81,
Vossa Excelência os protestos de meu mais
Art. 81. Compete privativamente profundo respeito. - Oilson Funaro, Ministro
inciso XX, da Constituição Federal.
·
ao Presidente da República:
Art. 2~' Este decreto legislativo entrará
da Fazenda.
em vigor na data de sua publicação, revo.=:p~~~~~~~·~~~-~i;;;~~~~-~;--c~~-gadas as disposições em contrário.
gressõ Nacional, dentro de sessenta dias
LEGISLAÇAO CITADA
após a abertura da sessão legislativa, as
·contas relativas ao ano anterior.··
DECRETO·L!'I N" 199
MENSAGEM N• llS, DE 1987
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967
O Decreto-Lei n" 199, de 25 de fevereiro
Excelentíssimos Senhores Membros do
de 19?7, que dispõe sobre a Lei Orgânica
Dispõe sobre a Lei Orgânica do TribuCongresso Nacional:
do Tnbunal de Contas da União e dá outras
nal de Contas da União e dá outras proviEm cumprimento ao prec.eito comúitucioprovidências, estabelece, a seu turno:
nal do art. 29 caput - c.om a nova redação
dências.
"Art. 29. O Tribunal dará parecer
dada pela Emenda Constitucional n" 3, de
prévio, em 60 (sessenta) dias, contados
15-7-72 - combinado com o art. 81, XX,
DECRETO N" 92.452
da dat~ da entrega, sobre as contas tj_ue
tenho a honra de encaminhar para exame
DE !O DE MARÇO DE 1986
o Presidente da República, no prazo
de Vossas Excelências os volumes anexos,
constituci9nal, deverá prestar anualCria no Ministério da Fazenda a
que compreendem as contas do Governo Femente-ao Congresso Nacional.
Secretaria do Tesouro Nacional (STN),
deral relativas ao exercfcio ·finanCeirO de
§ 1v As Contas do Presidente da Reextingue a Secretaria Central de Controle
1986.
públic~. dc_::verão ser entregues ao ConInterno (SECIN), e dá outras providênEm obediêncía, ainda, ao disposto no att.
gresso Nacional, até o· dia 30 de abril
cias.
29 e seus §§ 1? e 2P do Decreto-Lei n~ 199,
do ano seguinte, devendo o Tribunal de
de 25-2-67, que dispõe sobre a Lei Orgânica
o o •• o •• o o • • •• • •• • o o o o ••• n • o •• •••• ••
Contas ser informado do cumprimento
do Tribunal de Contas da União, combinado
Art. 1" É criada, na estrutura básica do
ou não dessa determinação constituciocom o item II do art. 1~ do Decreto n" 92.452,
Ministério da Fazenda (Decreto n"
nal.
de 10-3·86, submeto também a Vossas Exce§ 29 As contas consistirão dos Ba- 76.085n5), a Secretaria do Tesouro Nacional
lências o relatório sobre a execução do orçalanços Gerais da União e do Relatório (STN), como um dos órgãos centrais de plamento e a situaç-J.o da administração fim!nda Inspetoria Geral de_ FinançaS do Mi- nejamento, coordenação e controle financeiceira federal, elaborado pela Secretaria do
nistério da Fazenda sobre a execução do ro, diretamente subordinada ao Ministro de
TesoUro Nacional.
Orçamento e a situação da administração Estado da Fazenda, com as atribuições:
Brasüia, 29 de abril.de 1987. -José Sarfinanceira federal."
ney.
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II - de órgão central dos Sistemas de Administração Financeira, Conta:bllid"ade e Auditoria (Decreto n'·' 84.362179, artigos 10 a
12; Regulamento aprovado pelo Decreto n"
85.234/80, artigos 11 e 13, com as alterações
dos Decretos n"s 89.950/84 e 91.150/85; e Decreto n" 91.959/85, artigo 3").

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Conclusão da Análise

dicUti(jos temas relacionados com a região
nordes.Íina e os interesses do funcionalismo
da Casa.
Na ocasião, o Presidente da Sotec, Dr. Tarcfsio Dias, fez-se_ porta-voz da apreensão que
tomou conta de seus colegas, referentemente
â. possibilidade de ocorrer, no âmbito de_uma
reforma administrativa a cargo do futuro governo, a fusão entre a Codevasf e o Dnocs.
T:it.l medida inserir-se-ia:, entre outras, numa ampla proposta de "enxugamento da máquina gOvernamentar·~· ensejando o. desaparecimento do Departamento Nacwnal de
Obras contra as Seca,_s,, cuja existência, em
oitenta e um anos de ininterrupto funcionamento tem-se constituído em integral dedicaçãO às aspirações de milhões de bra~ile~ros
radicados naquela área do nosso Terntóno.

O Tribunal de Contas da União, tendo em
vista o disposto no art. 70, § 2", da Constituição, e
Considerando que a _execução orçamentária do exercício se processou com regularidade;
Aliás, a fusão Codevasf-Dnocs vem senConsiderando que as receitas e as despesas
do oficialmente cogitada desde a gestão do
do Orçamento-Geral da União foram autori- Ministro Liiiz CarlOs Bresser Pereira, quando
zadas pelo Poder Legislativo;
se registrou vigorosa reação contra a projeConsiderando que os Balanços Gerais da tada providência, dando lugar a que dela deUnião e a análise das respectivas contas, com- sistissem os seus malfadados idealizadores.
plementadas e corrigidas com as informações
adicionais fornecidas pelos órgãos competenMesmo após o malogro do Plano Bresser,
tes do Poder Executivo por solicitação do -~aludida proposição, vez por outra, vem noTribunal de Contas da União, notadamente
vamente à tona, gerando, em conseqüência,
com relação às cifras de importações e de
um estado de inquietação entre lideranças
avais do Tesouro, bem como aos valores do_ políticas, empresariais e comunitárias do
Fundo Nacional de Desenvolvimento, espeNordeste.
lham as opcraçôes orçamentárias, financeiras
Embora já tendo feito sentir, em pronune patrimoniais realizadas no exercício de
ciamentos desta mesma tribuna, a minha fun1986;
damentada recusa em admitir a esdrúxula
Considerando que o deficH de caixa em inovação, vem a mesma sendo surpreenden1986, no valor de Cz$ 106,1 bilhões, não ultemente reprisada, em que pesem os protestrapassou o total das operações de crédito,
tos reiterados de todos os segmentos reprenecessárias ao seu financiamento e previstas
sentativos da população do polígono das senas receitas constantes do Orçamento-Geral cas.
da União, aprovado pela Lei n'·' 7.420/85;
É de parecer que o Congresso Nacional
Há, em meio a tudo isso, a expectativa
poderá aprovar as contas relativas ao exer- tranqiíiliiadora de que o Presidente Fernancício de 1986, apresentadas pelo Excelentís- do Collor de Mello - como homem identisimo Senhor Presidente da República,
ficado com aquela faixa territorial do País
Sala das Sessões, em de junho de-1987. -repila a sugestão, remetendo-a ao arquiva- Carlos Átila Álvares da Silva, Ministro- mento, sem qualquer tergiVersação.
Relator.
Em contrapartida a tais rumores, espera-se
(À Comissão de Assuntos Económicos.)

O SR. PRESIDENTE (J arbas Passarinho)
-O expediente lído vai à publicação.
Do expediente lido, consta o Projeto de
Decreto Legislativo n" 1, de 1990, que será
encaminhado à Comissão de Assuntos Económicos, uma vez que, na Câmara dos Deputados, foi examinado pela Comissão de Fiscalização e Controle, por se tratar de propo"
sição cOm tramitação iniciada na vigência da
Constituição anterior.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDBCE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, em janeiro último, na Capital de meu Estado, part_idpei de
assembléia geral dos servidores do-DNOCS,
no auditório daquele órgão, qP,Iando ali foram

que o noVo Primeiro~Mandatário viabilize a
transformação do DNCSO em autarquia especial, abrindo, assim, perspectivas mais estimulantes para o seu qualificado corpo de funcionários.
A Bancada nordestina, aliás, em documento por mim-encabeçadQ-.:. ::.::com-0 apóio também dos Senadores cearenSes Cid 'Sabóia de
Carvalho e Afonso Sancho...:., posiciOnou-se
em favor daquela reivindicação, cujo acolhimento é aguardado por parte do novo Chefe
-da Nação.
Deixo, pois, St. Presidente Jarbas Passarinho, consignada a minha advertência cjuanto
à--preten'dida fusão DNOCS/Codevasf, ao
mesmo tempo em que defendo a transformação do Departamento Nacional de Obras
contra as Secas em autarquia especial na estrutura organizacional da UniãO.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (JarbaS ~Passari-nho)
...... Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves. (Pausa.)
S. Ex• está ausente.
- Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB- SE: Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho
a esta tribuna, hoje, para de certa forma,
voltar a um aparte que tivemos a oportunidade de inserir no discurso do eminente
Senador Afonso Sancho há dois dias.
No limiar dÜ novo períodO de atividades
legislativas; vimos, com este pronunciamento_, apresentar reflexõ_es sobre um dos problemas que atingem grande parte dos alunos de
nossas escolas púbHcas que é a aquisição do
material escorar.
A atual Constituição brasileira volta sua
atenção, de maneira relevante e louvável, para os assuntos educacionais. Ao ensino são
dedicados vários artigos, nos quais se torna
evidente o reconhecimento do seu valor. O
- art. 205; põr exemplo, reza:
"A educação, direito de todos e dever
do Estado e da fami1ia, será promovida
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho ...
Entre as garantias para a educação, explí~
citas no art. 208 da Carta Magna, encontramse a obrigatoriedade e gratuidade do -ensino
fundamental e do ensino médio. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos
oficiais é uma justa prerrogativa. Mas não
basta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a escola gratuita, se não há condições de o aluno
adquirir seu material escolar. O mesmo artigo, no item VII, garante:
"VII- Atendimento ao educando,
no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escoJar, transporte, alimentação e
assistência à saúde."

Sr. Presidente, Srs. Senadores, re_conhecemos que a educação é um dos maiores investimentos, quiçá o maior; é por ela que
chegaremos a melhores níveis de saúde; é
por ela, ainda, que atingiremos os patamares
sócio-econômicos desejáveis. A educação é,
por conseguinte, um investimento de retorno
certo e, ademais, uma cc-responsabilidade
social.
Embora o ensino gratuito deva ser respaldado pelos outros direitos ·assegurados no já
citado art. 208, o quadro com o qual nos
deparamos é o do aluno carente, o daquele
que, por falta de recursos, se encaminha para
a sala de aula desprovido do material necessário às suas tarefas cotidianas. Falta-lhe o
apoio imediato - livro, caderno, uniforme
- e faltam-lhe, também, os materiais inacis--
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síveis, pãrã.--ele significativos, na realização
de pesquisas.

Não estamos nos referindo as exageradas
listas de material escolar exígido por algumas
escolas particulares. Não. Reportamo~nos
àquela que, de fato, se torna imprescindível
a cada aluno, no desenpenho de sua instrução
escolar.
A Fundação de Assistência ao Estudante
- F AE, órgão vinculado ao Ministério da
Educação, tem a incumbência de racionalizar
e dinamizar a<; atividades de assistência ao

aluno carente de l" e _zo graus. Ela até _que
se empenha em bem atender à demanda de
determinados instrumentos escolares corp.o
livros, cadernos e lápis, distribuindo-os gratuitamente ou vendendo-os por preços módicos.

Contudo, nossa ,inquietação vai além: pensamos no aluno carente que não recebe material e nem por preço módico tem condições
de comprá-lo. Cremos ser o momento, portanto, de revigorar o item VII do art. 208,
atribuindo-lhe maior mérito, com a instituição de um Programa Pró-Material E_sc.Qlar,
para o qual concorram ro_elh_ores condiÇões
de acesso. É uma necessiadde de ensinQ que,
nos termos do Plano Nacional de Educação,
poderia ser atendida, quando da distribuição
de recursos públícos. Que haja uma efetiva
participação da política educacional, bem como o desenvolvimento de estudos visando
à sua concretização, no que tange à verdadeira situação do aluno carente. O programa
dedicaria uma atenÇão especial à população
de baixa renda, de preferência do meio rural
e periferias urbanas.
Como ilustração, vislumbremos, num enfoque didático, um aluno munido do material
necessário: ele desenvolve a contento suas
tarefas; com estudo e pesquisa, vai galgando
a escala do conhecimento. Vejamos, agora,
Sr. Presidente e Srs. Senador~s. um aluno
privado de recursos, ao seu possível e_ esperado complexo de inferiorídade soma-se a dificuldade do aprendizado. Como repassar e
assimilar as aulas a que assiste se não possui
um livro sequer? De que lhe adianta não pagar escola, se a complementação lhe é negada? Assim, ele não conseguirá pleno desenvolvimento, não ficará preparado para o
exercício da cidadania, nem terá qualificação
para o trabalho. Tal quadro vai de encontro
aos preconceitos constitucionaiS.- faz tombar
por terra toda a esperança que depositamos
na nova geração brasileira. _Repudiamos tal
situação e contra ela precisamos reagir. Não
pode haver um desnível social tão grande entre os alunos que podem e os desprovidos
de recursos financeiros. Todos devem ser
portadores do material didático.
A necessidade premente de se desenvolver
a padronização do livro didático é uma me~
dida que deveria merecer toda atenção dos
educadores e da própria sociedade.
Há poucos instantes_, con~ersand_o c.<?m o
Senador Jarbas Passarinho, dizia-me S. Ex~ _

que não ·entendia ll,_om ·~sa padronização. É
precisO que isto seja esclarecido para que não
se dê outra interpretação. Não se trata da
manutenção de um único livro.
Recordo-me bem do meu tempo de estudante, quando todo jovem tinha de ter um
livro de leitura de João Kopke: um de aritmé·
tica, de Trajano; uma crestomatía, diga-se
de passagem que era uma seleta excepcional
que vale a pena, até hoje, ser lida pelo seu
c. .mt~údo. Lembro-me bem de uma crônica:
"A Ultima Corrida de Touros em Salvaterra";-lembro-me de quadrinhas de Bocage,
como a·quela: "Um galeno foi ã caça, encontrou um passarinho e disse: espera lá que
eu te curo. E matou o passarinho." São coisas
deste tipo que trazemos da infância, -que não
se esquece jamais e que, de certa forma, desperta o gosto pela literatura e pela poesia.
Isto já não é encontrado nos livros de hoje.
Por maiS pedagógico que seja o livro didático,
sua utilização, por apenas um aluno, deve
ser condenada, já que o desperdício deste
material escolar não se coaduna com a crise
econ6inlci qUe enfreDiamO:S.
Além da situação do aluno, e como com~
plementação ao assunto, o Poder Público de~
verá aparelhar as escolas com o indispensável
para as atividadesdidáticas. Não concebemos
uma instituição desse género sem biblioteca,
por exemplo, nem instrumentos inerentes às
áreas específicas do currículo escolar. O uso
do maferial didático deve satisfazer às neces~
sidades do professor e também corresponder
plenamente às expectativas do aluno.
O Sr. Jarbas Passarinho -Permite V. Ex•
um aparte?

O SR. FRANCISCO ROLLEMI!ERG Com muito prazer.
O Sr.' Jarbas Passarinho - V. Ex· está
chegando ao fim de sua brilhante exposição
e eugõstaria que V. Ex~ me permitisse inserirme no raciocínio que desenvolve agora. Real~
mente, eu avia V. Ex• em uma das sessões
desta semanã- referir-se -a livro padronizado,
preocupe\· me, como expressei a V. Ex' ainda
há pouco. Eu supunha que esta padronização
implicaria a existência de um único autor para
cada tipo de matéría e isto, evidentemente,
não seria o ·melhor:. Em primeiro lugar, porque evitaria a possibilidade de competição
didática de autores diversos. Em segundo lugar, porque o Governo seria obrigado a dar
reserva de mercado para um d_eterrnina_do au~
tor, contra todos os demais. _Ma<; como V.
Ex• me explicou. Qual realmente o seu pensamento, est_a padronização; visando, evidentemente, a impedir a utilização mercantilista
do livro didático, o livro _que obriga o estudante a fazer exercício nas próprias páginas
do livro, quer dizer, o livro que nós chamamos de consumo e, portanto, não pode ser
aproveitado pelo estudante do ano seguinte,
com isto eu estou inteiramente de acordo com
V. Ext..._Quando passamos pelo Ministério da
Educação, e foram 4 anos, 3 meses e 15 dias,
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com uma reforma básica do ensino de 1" e
zo graus, que eu duvidava que pudessem anulá-la exceto, naturalmente, naquilo que a Câmara e o Senado me impuseram para a profissionalização obrigatória, nós pensamos em
fazer, também, ao mesmo tempo, um projeto
de livro, que era a· cc-edição, que ainda hâ
pouco antes da abertura da sessão conversávamos a respeito. Então, a cc-edição tornava,
em primeiro lugar, muito mais barato o livro
didático, porque a cc-edição era feita com
_o Instituto _Nacional do Livro._ O financiamento era parcial e imCdiato e visava, sobretudo, assegurar a compra daquilo que seria
o encalhe natural do livro didático no merca_do. E esse _encalhe era aquilo que nós comprávamos por antecipação para distribuir por todas as escolas de grau universitário, terceiro
grau, sobretudo, começamos a co-edição aí.
E colocamos, no mínimo, um livro didático
à disposição de cada quatro alunos numa universidade. Maria Alice Barroso, essa grande
escritora brasileira que me deu a honra de
servir comigo no Ministério da Educação, foi
eJiCaiíegada- ex~tamente do Ins!ituto Nacional do Livro e, antes disso, do sistema de
livro didático. Forãm milhões, s·enó.dor
Franscisco Rol!emberg, milhões de exemplares que entregamos a este País, e estimulados
por um Estado que me honra citar, porque
nele eu na<;ci, estimulados pelo Estado do
Acre, cujo sistema educacional estadual se
preocupava em fazer a manutenção do livro
e preservá-lo para o ano seguinte, criamos
o banco de livros. Infelizmente, às vezes, víamos edições caríssimas que tínhamos financiad_o, colo.cadas à disposição de alunos de
curso superior, e quando eu ia a uma biblioteca, as páginas estavam arrancadas; infelizmente, isso faz parte ainda do nosso estágio
culturaL E vimos no Acre passar de um ano
para o outro, do banco de livros, o livro do
curso fundamental. De maneira que se essa
providência tivesse tido seqüência ao longo
do tempo provavelmente V. Ex• não estaria
fazendo o discurso como está fazendo hoje.
Mas, infelizmente, no Brasil, nó-s temos vistOcomo regra, que os' administradores, quand~
chegam, querem apagar tudo que foi iniciativa do anterior, além de demitir, normal~
mente, dq Seçretário Geraf ao rapaz que ser~
ve o cafezinho, porque todos passam a ser
uma equipe própria do que chega, nada do
que ficou para trás presta; isso_, infelizmente
é regra geral da adminis-tração -no BrasiL O
apelo de V._ Ex• é perfeito, e,_ apenas, eu
~e permitiríã. fazer, não um reparo, mas pe~
drr a V. Ex~ uma reflexão sobre um_assunto.
Eu Vinha de uma_ família; cujo pai foi para
o Acre como pioneiro, foi quem primeiro
inaugurou uma usina de luz no antigo Terri-tório do Acre e tinha uma oficina mecânica
a v8por, que deu-lhe abastância, em Xapuri,
e os meus irmãos mais velhos eram estudantes
nos colégios em Belém, os mais caros, colégios particulares os mais caros, os homens
no Çolégio Progresso Paraense e a moça, minha irmã, minha madrinha, nq Colégio de
freira Santa Ca,tar.ina. Mas eu sou fruto das
vacas magras, quando chegOU. a minfiS: v-ez,

Fevereiro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)'

meu pai tinha perdido tudo~ minha mãe fazia
milagres cerzindo a minha calça para que eu
fosse com aquele uniforme para o cOlégio,
para o Ginásio Paes de Carvalho e, paralelamente, eu não tinha livros, estudava na casa
daqueles que tinham livros, e tinha praticamente uma cadeira permanente na biblioteca
municipal de Belém, porque Já eu ia buscar
os livros, que eu não tinha; infelizmente, a
biblioteca também não os tinha muitos. Mas
lá, por exemplo, eu li embevecido a História
Universal, de Césare Cantú, especíaJmente
naquilo que ele tratou da Revolução Francesa, e muitas vezes aquele respaldo que me
foi dado pela biblioteca permitiu-me obter
bons resultados como aluno. V. Ex• disse
muito bem, que há um complexo de inferioridade.
Talvez haja até uma espécíe de emulação
também por outro lado, para: fazer com que
o aluno, que não tenha o livro, se esforçe
para obtê-lo de outro modo, por empréstimo,
por companheiros etc. Se não fosse assim não
teríamos talvez, hoje, grandes médicos, grandes advogados, grandes engenheiros, e pobres ex-Oficiais do Exército; como eu, falandoaV.Ex•
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -

Agradeço ao _eminente Senador, ex-Ministro
da Educação, o aparte que, de uma certa
forma, melhora substancialmente, aliás, dá
corpo, dá estrutura, ao modesto pronunciamento_ que estamos a elaborar nesta manhã.
Mas V. Ex• toca num ponto para mim crucial, a falta da seqüéncia administrativa. Não
há continuidade administrativa. Todo cidadão ao ocupar um cargo público quer dar
o seu toque pessoal, que no mais das vezes
não é o melhor, e há uma quebra de continuidade. Então, esses projetes, esses planos, como V. Ex~ elaborou cuidadosamente, como
o da biblioteca, como o do banco_de livros,
não foi adiante porque alguém, certamente,
achou que tinha uma idéia melhor, que isso
seria suplantada.
Ora, Sr. Senador, estamos no Brasil. Essa
padronização é necessária até por medida
económica. Não podemos nos dar ao luxo
de anualmente jogar fora milhares e milhareS
de livros discartáveis que, na prática, exige
que até o próprio dever do aluno seja escrito
nas página'> do livro, que o inutiliza para o
uso posterior.
E veja, Sr. Senador, lembro-me de-uma
viagem que fiz a Nova Iorque em companhia
de um familiar meu, que fez um concurso
para citopatologista aqui no Distrito Federal.
E nós procuramoS as bibliotecas de Nova Iorque para ver o que havia de mais novo, o
que havia de mais interessante. E para surpresa nossa encontramos uma coisa que eu
reputo muito interessante. Em cada especialidade médica tínhamos cursos completos em
vídeo e_em slides acompanhados por um livro
didátito com 200 respostas Sobre a especia·
lidade.
Então, qualquer cidadão que quisesse
aprender citopatologia comprava um curso
daquele e repetia aquilo infinitamente em ca-

sa. la repetíndo, vendo, vendo, tendo a aula
da melhor qualidade, do melhor padrão.
IssO- fói nlUito útil paia esse meu familiar,
que se saiu muito bem, tirou o segundo lugar
no concurso, titn concurso naCional para citopatologista.
Mas a minha surpresa maior é que esse
tipo de curso que exisita na área médica, existia desde a escola primáriâ:- História, Geografia, Matemática, Física. Então, lamentei
que os meus meniiJ.Os, Dãt:.-sabendo inglês,
eu_ não pudesse trazer para eles esses cursos,
eles eram muito pequenos.
Mas veja, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a facilidade que dispõe a criança de um país
desenvolvido. Ele tem em sua casa o seu meshe selecionado, da melhor qualidade, a lhe
dar a aula do assunto que ele se interessa,
repetida>; vezes, até que ele tenha um aprendizado completo.
PO!tanto, a lUta para que tenhamos urila
padronização do livro didático, p<i.ra que tenhamos um banco de livros, para que possamos melhorar as nossas bibliotecas nas nossas
universidades, nas nossas escolas, nas nossas
escolas do interior é da maior importâD.cia.
Daí, por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nem vou continuar com o que havia escrito. Termino aqui o meu pronunciamento,
porque com o aparte do Senador Jarbas Passarinho o meu discurso se completou e, por
certo, ficará ainda mais completo com o aparte de um outro ex-Ministro da Educação, Senador Marco Maciel, que ffie aparieia neste
instante.
O Sr. Marco Maciel - Ilustre Senador
Francisco Rollemberg, podia, ratificaiido as
suas palavras, dizer que depois das palavras
do ilustre Senador e ex-Ministro da Educação, Jarbas Passarinho, nada mais poderia
acrescentar às palavras que V. Ex•, hoje, profere sobre a questão educacional brasileira.
Entretanto, como esse é um tema que me
preocupa e, até certo ponto, posso dizer, me
angustia, porque não consigo ver uma Nação
consciente da sua cidadania, nem tampouco
verdadeiramente desenvolvidã, sem que dê
ênfase à educação, não resisto, as.sim, à tentação de, mais uma vez, aparteá-lo, para louvar
a iniciativa de V. Ex~ em trazer este tema,
que é debate, e aproveitar a ocasião para
dizer também a V. Ex~ que continuo achando
que é necessário que ·se forge uma grande
consciência nacional com relação à questão
educacional. Enquanto isso não ocoi.rer, não
vamos fazer com que a educação sç converta,
evidentemente, na grande prioridade do País.
Para que ela seja uma prioridade, é necessário que se_ converta naquilo que chamaria
assim numa demanda política. Porque, como
dizia John Kennedy, com propriedade: "Governar é administrar pressões'.'-. Enquanto
não houver uma pressão política em favor
da educação, os governos jamais terão as suas.
sensibilidades despertadas para essa questão.
Vejo se aproximando uma grande revolução
científica e_ tecnológica, no mundo todo e o
PãlSlião pOde ficar à margem desse processo.
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Se não assegurarmos a todos, a todos repito,
o acesso àquilo a que os especialistas chamam
de cultura letrada, tenho a impressão de que
vamos perder a grande batalha do desenvolvimento. Até ouso afirmar que receio que
surja, a partif daí, um novo colonialismo das
nações detentoras das modernas tecnologias,
detentoras das chamadas massas cinzentas,
as nações excluídas desse processo-e, conse_qüentemente, à margem das transformações
que vão, como já e-stão, contribuindo muito
para melhorar a qualidade de vida do homem. Então, caro Senador Francisco Rollemberg, quero felicitar V. Ex• por essa iniciativa, e também dizer a V. EX' que, quando
realmente vemos o processo educacional, não
podemos ver, estritamente, só o acesso à escola, mas, como aqui situei, tam-béni temoS
que pensar naquele instrumental adicional no
qual o livro tem papel extremamente importat'ite. Foi com essa ótica, inclusive, que a
exemplo de outros Ministros da Educação
- e aqui a Casa teve como Ministros da Educação três ilustres parlamentares, dentre eles
o Seõador Jarbas Passãrinho, a que já nos
referirilOS, oS Senadores Jorge Bornhausen
e Hugo Napoleão, e eu, aqui, de_ alguma forma fui incluído também nessa galeria tão ilustre- gostaria de dizer que vejo o problema
do livro uma questão fundamental. Por isso,
quando exerci a Pasta da Educação, dando
seqüência, como dizia a programas de meus
antecessores, dei muita ênfase aO -progrania
do livro didático, tentando universalizar também par~ a red~ pública e para as escolas
comUnitárias o acesso ao livro. Fizemos um
programa que, ao final, redundou na distribuição de perto de 80 milhõeS de livros didáticos. dando ao professor, inclusive, o diréhóde fazer a escolha dentro de um universo
relativamente amplo de títulos que oferecíamos à sua consideração. Acho que isso produz efeitos sígiiificativos. lamento que, ~m
face das dificuldades que o País atravessa,
esse programa, neste ano, não tenha apresentado a desejada continuidade, mas espero
que isso seja retomado, porque contilluo entendendo que - apesar de muitas pessoa·s
dizerem que há no mundo todo uma ênfase
à chamada cultura oral, graças à mídia eletrônica, rádio e televisão- sem o acesso à cultocidadão não participa integralmente da vida
social. Estamos vendo isso na experiência do
mundo todo e, de maneira extremamente clara, no País. Não foi por outra razão que já
se disse - e acho que foi São João Evangelista -que há uma dintinção muito grande
entre a voz e a palavra. E de que vale_ a
voz se ela não se estratifica através da palavra? Mais ·.adiante, os romanos cunharam
aquela frase que é escripta manu. quer dizer,
é' a "escrita que fica", é aquilo que formáa cultura de um povo, e, sobretudo agora,
nessa grande revolução científico-tecnológi.ca, aí é que é fundamental mesmo o acesso
à cultura letrada. Quando se discutiu, por
exemplo, o voto do analfabeto- eu era MiniStro- da EdUCã.ÇãO na ocasião em que foi votada a emenda - eu disse que era a favor
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do voto do analfabeto, porque acho que o

analfabeto trabalha, paga imposto, enfim,
tem direito à participação, quando nada à
participação através do voto que é uma forma
importante de participar da vida e da vida
política do País. Mas dar-lhe o voto - se
bem que seja importante -:-não é tudo. O
que temos que assegurar ao analfabeto é o
acesso, conseqüentemente, à cultura letrada,
para -que ele possa ter aquilo que é um pressuposto de uma sociedade verdadeiramente democrática, que é a igualdade _de oportunidades. As pessoas não são iguais, mas, pelo
menos, o mínimo que se pode assegurar é
a igualdade de opor! unidades. Por isso, quero
feHcitá-lo, mais uma vez, pelo discurso que
V. Ex• produz aqui, nesta manhã, e esperar
que as suas palavras, ao !ado de outros tantos
companheiros que: têm vocalizado a causa da
educação, se convertam numa demanda concreta, específica, para que possamos, realmente, s~r uma nação desenvolvida, ou seja,
desenvolvida na sua expressão verdadeira, no
sentido não apenas de expansão de bens materiais, sam também desenvolvida no sentido
de que s_e assegure a sua realização em toda
a sua integralidade, ou seja, em todas as suas
aspirações, muitas das quais, e eu ousaiia
dizer, que se caracterizam por aspiraçõ !s de
caráter espiritual. Quero, concluindo o meu
aparte, felicitá-lo, desejar e fazer votos que
suas palavras produzam seqüências prátícas,
e que elas possam se converter, evidentemente, em assuntos concretos dos nossos governos. Muito obrigado a V. Ex·
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG Veja, Sr. Presidente, como eu tinha razão
quando disse que o aparte do Senador Marcos
Maciel a se somar com o aparte do Senador
Jarbas Passarinho haveria de dar a qualidade
e a densidade que pretendi dare não fuí capazao meu pronunciamento nesta manhã ...
O Sr. Jarbas Pãssarlnho - Nãó apoiado.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG Concedo o aparte ao nobre Senador Jarbas
Passarinho, que mais uma vez me solícítou.

O Sr. Meira Filho- Se me permite, gostaria de falar depois do Senador J arbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho- Já me preparava para pedir que a prioridade fosse dada
ao nobre representante do Distrito Federal.
Apenas fui estimulado, pelas palavra5 do nobre Senador Marco Maciel que é o meu estimulador de pensamentos, figura brilhante,
foi o meu melhor Presidente da Fundação
Milton Campos, e poderia dizer que me sentiria muito feliz se tivesse sido substituído por
ele naquela ocasião, mas não fui. Entre nós
há um grande espaço no tempo entre 1974
e 1985, quando chegou ao Ministério da Educação. Nesse intervalo, deu-se exatamente isso aqui, e fiz referência e V. Ex• aceitou reproduzir como pensamento coincidente: a
falta de continuidade do projeto de ação.
Agora mesmo, verificamos que o Senador

Marco Macicl se r~fere ao proieto_ que, por
seu turno, também poderia ter tido muito
maior volume de efeitos e não teve por isso.
Mas, como essas manhãs aqui viraram tertúlias, segundo o nosso excepcionalmente ausente Senador Pompeu de Sousa, nós no!> permitiitiós--apartes um pouco mais longos.
Quando aqui houve a referência aos quatro
ex-Ministros, eu me lembro de como nós_,
nesta Nação, ainda vivemos com preconceitos: miHiãreS c_onira Civ(s e civis conúa militares. Quatro Senadores aqui já foram Ministros. Mas, quando chegUei ao Ministério eu ia visitar pela primeira vez, três dias depois
de Ministro, o Conselho Federal de Educação
- um j_ornalista me empUrrou o microfonequase pela boca adentro e perguntou: .. 0
que faz o senhor aqui, visitando este- cenáculo, um Coronel do Exército?" E eu, sentindo aquela agressão tão afetuosa, respondilhe: "Vocé sabe quem foi Callógeras? Joguei
com a certeza de que ele não sabia, e realmenre--naõ-Sàbia. Então, fiquei como o professOr sádico, pegando o aluno de segunda
época e massacrando-o. Eu disse: "João Pan~
diá Callógeras, engenheiro de Minas?" Ele
não sabia. "Pois é, foi o único Ministro Civil
da Güerr(l'.- EU ·pr-etep.dõ resgatar õ ~d~~l!o;
sendO MinlStrO, e vou entrar nesse Conselho
como Cor-o-rfel, o que, cor:no você coloca aqui,
talvez seja uma grande restrição. "Mas ninguem ·perguntou ao -se-nador Mã.rco Maciel
por que ele era bachard, ou engenheiro, ou
médico, ou aos outros Senadores, e ninguém
perguntou a nenhum tipo de Ministro, quando não era militar, qual era a sua formação
profisSional e qual a sua identidade com a
Pasta que dirigia. Não ouvi ninguém dizer
assim:-"o-Uentista Jair Soares, Ministro da
Previdência ... ", ma'> "o coronel..." isso aparecia. é apenas-~para mostrar qUe, ãté neste
campo, quando o nobre Senador Marco Madei fala na necessidade do ensino letrado,
da cultura letrada, até nesse campo, nós senti·
mos; chamadas eliteS -que antigamente só
os marxistas atacavam, hoje, há várias pessoas -qüe atacam as elites- na.;; próprias elites
nós-sentimos eSSe defeito básico da formação
brasileira, e íssO me dói um pouco. O Senador
Marcos Maciel lhe falou sobre o problema
da palavra, c a voz nessa citação tão interes~
sante de São João Evangelista, e me lembrou,
rapidamente, 9 pensamento de Bemanos, no
livro dele_ O Diário de um Pároco de Adeia,
quando ele dez: "Ó, meu Deus, p9r que só
rtte deste a palavra, este frágil instrumento,
para express-ar-meu-p-ensamento?. Ela é extremamente frágil, de maneira que peço a
V. Ex•, nesta rf:incidênciã censurada de pedido de aparte, que acolha esta minha manife~
taçãO como uma provi de que, além da necessidade de combater o analfabetíSin-0 lá embaixo, nós precisamos combater, aqui em ~irria,
os preconceitos recíprocos que temos entre
a chamada sociedade civil, cuja sede não sei
onde fica, e a sociedade milhar que, normalmente, tem _quartel general.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG Confesso que fiquei -muito feliz Com ã. reinei-
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dêncja _e, feliz somos nós Senadores cujos
pronunciamentos ITRrecent reincidestes como Senador Jarba~ Passarinho, o Senador
Marcos MacieY, -como tantos outros que ilustram esta Casa.
O Sr. Meira Filho- Concede V. EX" um
aparte?
O SR. FRANCISCO_ROLLEMBERG Concedo a palavra ao eminente Senador Meira Filho, representante do Distrito Federal,
que vai n-o~<; honrar também com o seu aparte.

O Sr. Meira Filho- Obrigado, ilustre Sew
nador Francisco Rollemberg. Infelizmente,
não _tive oportunidade de assistir a todo o
pronunciamento de V. Ex•, mas creio que
ainda cheguei em tempo; em t~mpo até de
me ilustrar com os apartes tão brilhantes dos
Senadores Jarbas Passarinho e Marco Maciel.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG Devo dizer que o mesmo ocorreu com o orador.
O Sr. Meira Filho- Para mim, foi gratifi·
cante a recordação do Senador Jarbas Passarinho, porque tocou a minha sensibilidade.
Quando S. Ex• se referiu a "'calças remendadas", lembrei-me que meus pais eram tão
pobres que não podiam comprar os cadernos
para a escola. Os meus cadernos eram feitos
com o papel que vinha embrulhando o pão.
De maneira que foi muito gratificante para
mim relembrar .. as calças remendadas", aludidas por S. Ex~ Mas V. Ex' tocou em-um
assunto que também faz parte da_ Educação
e que muito me sensibilizou, sobre a descontinuidade! Antes de ontem participamos da solenidade de inauguração da Delegacia do
Trabalho na Capital brasileira, quando o Governador Joaquim Roriz, ao se referir _sobre
o assunto, lembrou aos presentes que a Delegacia Regional do Trabalho, ora inaugurada,
era uma obra iniciada pelo ex-Governador
José Aparecido, que ele, com muito prazer,
estava concluindo, _aquela obra tão bem iniciada. Essa postura do Governador provocou
um aplauso frenético por parte dos que participavam daquela solenidade. Também lamento muito que, da parte- dos nossos governantes, não haja essa continuidade. Dar continuidade àquilo que é bem feito e destã.c3.r
a importância daquilo que é inaugurado. De
maneira que o Governador Joaquim Roriz,
naquela oportunidade, com sua postura e
educação, arrancou aplausos da platéia. _Associo-me ao discurso de V. Ex! e o parabenizei:O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG Agradeço ao eminente Senªdor Meir~_fi!ho. _
Devo dizer que a falta de continuidade admi"
nistrativa- é um dos grandeS pecados da administração brasileira. Basta de tanta criatividade, precisamos dar impulso, fortalecer as
idéias que já vicejam para que elas possam
dar os frutos necessários.
Finalmente, ao concluir, quero me dirigir
ao Senador Jarbas Passárinho para lhe dizer
que também sou um angustiado e não aceito
esta nomenclatura nova de sociedade civil.

,Fevereiro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Em 1973, eu quis conhecer a sociedade mi~
litar. Fui ver se encontrava e:;sa casa. Fui
para a Escola Superior de Guerra. Encontrei
uma casa onde civis e militares estavam preo~
cupados, estudando, debatendo os problemas brasileiros. Foi na Casa dos militares onde pude exercitar mais o meu ciVísfrúl e me
dedicar, com exclusividade, ao aprendizado
dos nossos problemas. Também ando à pro~
cura da casa da sociedade civiL Acho que
é chegado o momento de dar um basta a
isso. Temos que falar em sociedade brasileira, porque civis e militares são brasileiros
preocupados com o seu País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não será
em vão o nosso empenho em C()ncentrarmos
esforços na conscicntização do governo, da
sociedade e das empresas participa-tivas do
progresso nacional, para encontrarem uma
solução para esse problema. Que a consecução dos propósitos sociaiS de atendimento
às populações estudantis, com prioridade aos
mais carentes, tenha um instrumento ágil pm
meio da instituição do Programa Pró-Material Escolar.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente,
Srs. Senadores. Muito obrigado! (Muito
bem! Palmas.)
(Durante o discurso tlo Sr. _Francisco

Rollemberg, o Sr. Jarbas Passarinho,
deixa a cadeira da presidêncra, que é ocu-

pada pelo Sr. Mauro Benevides.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leite_
Chaves. (Pausa).
·S. Ex• não se- encontra presente.
Concedo a palavra ao nobrt: Senador Aluizio Bezerrá-.
S. Ex• não se encontra presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mátio Maia.
O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pro·
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs.- Senadores,
com licença da Mesa e dos nobr~s pares, pretendo fazer um- pronunciamento um- pouco
eclético nesta manhã, abordando vários assuntos, para aproveit<J.r esta sexta-feira précarnavalesca. __
No primeiro assunto, queria me reportar
a um recado, uma cobrança que faço, e agora
abordo o assunto pela quarta vez, com referência aos parceleiros de Sena Madureira.
Disse nesta Casa que· estava expedindo telex ao Senhor Presidente da República José
Sarney, ao Ministro da Justiça, Saulo Ramos,
e ao Diretor-Geral da Polícia Federal, Sr.
Romeu Tuma, protestando e pedindo que
S. Ex•' levassem mais a sério a versão da
sociedade acreana, com respeiro ao!racontecimentos de Sena Madureira, que redundaram pelo encarceramento de alguns colonos
e pedimos nessas mensagens qu-e eles fossem
postos em liberdade, para responderem ao
processo em cuidando de suas lavouras. Temos, ainda, informações, colhidas à noite
passada, de que os colonos permanecem encarcerados nas __condições já descritas.

Portanto, faço ese apelo ao Presidente da
República, ao Ministro da Justiça e ao Diretor-Geral da Polícia Federal para que dêem
mais atenção ao Senado da República, pelo
menos dando uma satisfação e respondendo
a este humilde parlamentar, que lá dos adentradOs acreanos levanta a sua voz. Infelizmente, parece que as vozes se -perdem ou
se liqUefazem nas águas dos rios da Amazônia
e não_ cQn_s.eguem chegar aos ouvidos do rei
e da sua corte.
Sr. Presidente, o segundo assunto também
é um recado que quero mandar ao meu amigo, c_olega, e também conterrâneo de planície
amazónida e futuro Ministro da Justiça, já
que ele está próximo de assumir, se O caso
de Sena Madureira não for resolvido até lá,
que ele ouça os noSSos reclamos.
O outro recado também é relacionado com
as populações da Amazónia, antes de recomeçarmos os nossos trabalhos aqui no Congresso Nacional, nas três últimas semanas,
percorri uma parte do interior do meu Estado,_Es_tiyc cm Cruzeiro do_Sul, ocasião em
que me reuni com colonos, seringueiros e
(ndíos, porque está havendo, agora, um movimento, pelo menos na Amazônia Ocidental, ri:mito salUtar, que tem por referência o
que se está chamando modernamente "os poVos da floresta". Há uma intenção ou uma
compreensão atualmente de se _tratar o relacionamento do índío com os homens civilizados de maneira mais hu.rnana, mais com·
preensiva, enfim, mais salutar. Antes, o próprio seringueiro era um inimigo do índio, porque a:S~m foi con~ítUa9.6" nas nossas mentes,
na nossa próp-ria formação escolar até --pelos merios nós, lá rio-Acre, tivemos essa formação, e nós somos
"tanto homens da
floresta, o Senador Jarbas Passarinho e eu,
nascidos lá, naquelas brenhas- tivemos, por
indução cultural, três medos fundamentais,
quando crianças e adolescentes, quando penetrávamos na intimidade da mata: medo de
cobra, medo de onça, medo de índio.

um

VerificariJ.OS-qu-e essa mentalidade cultural
não é só dos acreanos, dos nordestinos que
para lá foram e dos quais somos filhos, mas
éamentalidade do brasieliro de maneira geral Haja vista, até antes de Rondon, como
eram tratados os índios de maneira discriminada e como animais. De lá para cá, até hoje,
verificamos que; felizmente, os indigenistas,
os hoi:tiei'lS-que cuidam dos problemas sociais
e da revolução histórica de nosso País, para
a absorção e a convivência pacífica e aglutinadora das raças que amalgamaram a nossa formação étnica, graças à atuação deles vêm di·
minuindo esses atritos. Entretanto, ainda, há
muito a fazer, e yemoS, agora,os conflitos
que existem nos garimpos, nas invasões dos
territórios íildígenas. Ainda o homem rude
trata o homem indio como um animal.
Estivemos lá na sede do Conselho Nacional
dos__Seringueiros, em Cruzeiro do Sul, onde
funciona, na mesma casa, numa parte, o Conselho Nacional dos Seringueiros e, em outra
parte da casa, uma sessão da União Nacional
das Nações lndíge_nas. Lá estivemos em con-
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junto, e os índios e os seringueiros demonstraram grande preocupação com as_ declara·
ç6es que_ tomaram conhecimento pelos jor·
nais da Amazônia, de Manaus, de Belém,
do futuro Sr. Ministro da Justiça,. Dr. Bernardo CabraL Naturalmente_ que a declaração dele, acredito, fõi-feifa- com a melhor
das intenções, porque O conheço de longa _
data, é um humanista, homem cultor dos direitos, e não seria outra a intenção dele senão
a de servir de intermediário nesses conflitos
entfe as tribos ainda arredias ou os indios
já chamados aculturados e os civilizados. A
declaração fol de que a Funai ficaria sob a
jurisdição do Ministério da Justiça. Os índios
ficaram apavorados e ligaram o MinistériO
da Justiça à Polícia Fi:: dera! e, conseqüentemente, a essa imagem que ·a PoJícia Federal
tem, e que está dando lá no Acre, agora,
com mal exemplo da sua ação, às vezes, assini
muito apressada, e eles f~caram com receio
de que o caso do índio passa<;se a ser um
caso de polícia. Eles me manifestaram sua
preocupação. E um deles, um líder, o presidente coordenador regional da Uníã.õ das NaÇões Indígenas, o índio Mário Poyanawa, es~
creveu um artigo, deu-me uq~.a_cópia. pedindo-me que desse conhecimento ao Senado,
e, se pudesse, divulgasse na imprensa para
que o futuro Ministro da Justiça ficasse a par
do assunto.
Naquela reunião, tivemos re-p-resentantes
daquelas tribos do Alto Juruá, dos Nawas,
dos Poyanawas, dos Kampa'>, dos Kaxinawás,
dos Katukinas, e dos Kulinas. São tribos residuais, que: habitam o rio Alto Juruá, e aqueles
rios ali, como o Rio Amônea, o Môa, o Breu
e outros rios daquela Bacia do Alto Juruá.
Eles me pediram que desse maior divulgação
a esse documento, que passo a ler; e apena'>
quero ler, não exarar qualquer opinião de
julgamento sobre o futuro Ministro da Justiça. Mas que ele receba a leitura deste documento como um reçado das preocupações dos
índios da Amazónia, pelo menos na voz do
líder Mário Poyanawa em resposta à matéiia
do Oiário do Amazonas; do dia 13-2-90, sob
o título "Tuma e Saulo contrários. Funai poderá ser incorporada ao Ministério da Justiça", e sob a legenda de uma fotografia do
Dr. Bernardo Cabral vinha: "Cabral quer incorporar Funai ao Miriistériõ -da Justiça".
Então, eles escreveram esse documento,
que passo a ler, como um recado a S. Ex\
o Dr.Bernardo Cabral, futuro Ministro -da
Justiça.
"DA TUTELA AO CAMPO
DE CONCENTRAÇÃO
Mário Poyanawa Coordenador Regional da UNI- NORTE (União c;las Nações Indígenas- valeJuruá.
Imoralidade, irresponsabilidade e ampliação da ditadura, istos é_ o que demonstra a Proposta do futUro Ministro
da Justiça do Governo Collor, o Sr. Bernardo Cabral, em querer transformar as
humildes formas culturais e étnicas -de
yiver_ dOs Povos Indígenas, em- Cã.qtpos
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lícia Federal ou de poHcia em geral. Em primeiro lugar, há que se ter cuidado com as
notícias que saem; porqtie-iião se sabe ainda
o que o_ futuro Governo vai fazer em termos
de reforma administrativa. Desde já, quero
aSSOcia:i~mea V, Ex' na reserva que faço às
expressões que são utilizadas contra um hopolícias iildigeflista,- p-aCiência Dr.
mem que, evidentemente, não teve na Constituinte, como está escrito aí, nenhuma ConO governo te~ e deve estar preocuduta agressiva em relação aos índios. Fui parpado em beneficiai os fndios, primeiro
te, como V. Ex· sabe, da redação do texto
com a demarcação de suas terras, escoaprovado- está hoje na Constituição- em
las, saúde, desenvolvimento econômico,
favor exatamente dos povos indígenas e enamparo à própria realídade cultural dos
contrei no Deputado Bernardo Cabral, que
Povos lnCiígenas.
Nós, brasileiros, sabemos que diversos
era o Relator-Geral, a mais ampla aceitação
das minhas idéias. Ao contrário, .faço um protipos de genocídio já for~m cometídos_
testo contra a forma em que o texto foi redisobre as populações indígenas. É evidente que grande parte da sociedade brasigido pelo líder indígena a que V. Ex~ se releira não concorda com o que vem acon~
fere.
tecendo ainda hoje com os índios Yano·
O SR. MAR-IO MAIA -Acolho o aparte
mamys, em Roraima. Agora, ainda se
de V. Ex', porque é também o meu pensater a coragem de propor a incorporação-- mento. Já afirmei isso no decorrer dos co·
da Funai-ao· Ministério dot Justiça, como
mentários feitos Sobre o documento e, tamum órgão policiãl, aí é demais, Sr. Berbém, sou testemunha e, ãqui, -quero dizer
nardo CabraL
- e fiz me_nção, lá-que era outra a impresQuem colocou uma proposta dessa
são que tínhamos do trabalho parlamentar
aposta que a opinião pública brasileira
do Dr. Bernardo Cabral como Relator-Geral
esteja cega!
da Constituinte._Talvez, essa expressão final
Todos sabemos que a Funai não dá
seja decorrente de informações não muito
mais, porque está aí com 500 funcionáprecisas. A nossa intenção, comõ-amigo mes~
rios para enganar os índios.
mo, é fazer coin (j_ue ele tome conhecimento
A União das Nações Indígenas existe
de documentos como esses para que se previe está superando a própria Funai, com
na, na sua árdua missão de futuro Ministro
algumas lideranças indígenas que se desda Justiça. Se S. ~já é um homem preocutacam muito bem e lutam somente pelo
pado e atencioso com os problemas de nossa
bem~estar de suas comunidades. Essa a{
Região Amazónica, com os problemas indínão dá prá colar, Sr. Bernardo CabraL
genas, pois naturalmente fez essa colocação,
Já sabíamos, desde a Assembléia Napreocupado, que-S. Ex• aumente essa preocucional Constituinte, que suas inténções
pação e procure dialogar intensamente com
não eram boas para com as populações
os povos da floresta, com as nações indígenas,
indígenas, mas radicalizar ao ponto que
para que realmente apareça a face verdadeira
já se vê nos jornais é rídiculo."
das suas boas intenções, que, temos certeza,
Mais uma vez devo dizer que estou lendo
são de S. Ex', quando fez essa suposição de
passar para sua tutela a FunaL
um documento que está assinado por um
De modo que é com esta intenção que faço
Coordenador Regional da União das Nações
o registro, no Senado da RepúbHca, desse
Indígena'), Sr. Mário Poyanawa, não querendocumento.
do exarar da minha parte qualquer opinião
Agora, Sr. presidente, no meu eclético prosobre as intenções do Sr. futuro Ministro da
nunciamento, um terceiro assunto. RaramenJustiça.
te faço pronunciamentos de ordem geral,
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. EX"
mais abrangentes do cenário internacil?nal,
um breve aparte?
porque so-u om homem de provfncia, muito
0 SR. MÁRIO MAIA- Com prazer ouçotímido e com pouco conhecimento até da miV.Ex•
nha Região, quanto mais dos problem~s nac!onais. De modo que me atenho mais aos
O Sr. Jarbas Passarinho- Acho que V.
problemas nacionais.
Ex' age muito bem, fazendo uma ressalva
de que não está solidarizando-se dire_tamente
O Sr. JarbaS Passarinho- Não apoiado!
com o texto que acabou de ler, apenas com
O SR. MÁRIO MAIA -Ainda com relapermissão de divulgá-lo, que é o papel nosso,
o papel político. Acho que o texto que V.
ção aos problemas regionais, agora, nessa fa·
EX" acaba de ler é muito agressivo e, por
se da retomada das atividades polftico-paroutro lado, muito injusto com o Deputado
tidárias- para as eleições gerais para GoverBernardo Cabral. V. Ex~ já-S3.1ientou que ele
nador, Senador, Deputado Estadual e Depué um dos nossos, é um daqueles que, agora,
tado Federal, quero registrar a satisfação, da
nossa parte de atividade política do Acre,
se chama "povos da floresta"; somos bichos
florestais. Acontece que S. Ex•, como cultor
quanto ao pleito que se referiu há pouco temdo DireitO, especialmente pela sua formação
po para a esCOlha do Presidente da Repúhunlanística, jamais p_oderia pensar em transblíca. FOi, de certa forma, muito didático paformar a questão indígena em questão de Pora nós, porque separou certas áreas partidáde refugiados. Indios não são um caso
de polícia não, Sr. Bernardo Cabral.
O governo tem o dever e a obrigação
de apoiar, desenvolver e garantir a segurança das popula'ções indfgeilas, mas
transformar a Fumii, que, nem tem um
porquê de ainda existir num quartel de
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rias, e quase que organizou e definiu posições
que antes estavam em dúvida, ficavam em
cima dei muro, não sabiam para onde ir, se
para a direita, se para a e_squETda.
Os resultados das últimas eleições, no segundo turno, deseinbocaram entre dois candidatos e, -com isso, aquele muro, que sempre
existiu- o dos duvidosos, daqueles que não
sabem para onde pular, se para a direita,
se para a esquerda- se definiu.
Para mim, direita e esquerda são coisas
muito genéricas. Estou falandO 3.qui de uma
forma didática, mais para efeitõ do nosso raciocínio, para melhor compreensão. Tinhamos centro-direita, centro-esquerda. _Agora,
o quadro ficou bem nítidO; o nlu-ro ficoü acutilado, tornou-se o fio de uma navalha. Então,
o sujeito, para correr em cima desse fio de
navalha tem que estar bem calçado, se não
se corta; pula para a direita ou para a esquerda, já que o final foi bem defiriidor das preferências, inclusive com respeito à cronologia
da vida, pois desembocou em dois jovens com
pensamentos políticos e ideológicos, de uma
certa forma, ou pelo menos ideário, com respeito aos problemas não diria antagônicos,
mas diferentes.
Um tem quarenta anos- que foi o vencedor - , e o outro, quarenta e quatro anos.
Isto é indicativo de que o povo brasileiro,
neste momento histórico que atravessamos,
quer o novo, o diferente, uma esperança,
uma mensagem nova, não só no conteúdo,
mas também na forma, isto é, na aparência
anatómica dos escolhidos: dois jovens políticos que chegaram ao finaL
Lá no Acre, como de resto no Brasil, no
segundo turno, formaram-se as forças chamadas de partidos médios, pequenos e de esquerda e se aglutinaram no segundo turno
para apoiar o candidato Luiz Inácio Lula da
Silva, contrapondo-se a outros partidos que,
no primeiro turno, tiVeram seus candidatos
e que, nesta segunda fase, escolheram também o candidato Fernando CoUor de Mello.
Viu-se muito bem que nesta escolha havia
uma tendência, senão uma disposição bem
explícita, pelas preferências ídeológicas entre
a forma como o Brasil deveria ser adminis~
trado de agora para frente.
Como decorrência desses fatos a frente se
formou no Acre também, ampliando-se no
segundo turno, porque no primeiro turno o
PDT apresentou candidato próprio. Já no segundo turno ele se aliou à corrente daqueles
que apoiavam o candidato Luiz Inácio Lula
da Silva, que foi chamada Frente Brasil Popular.
Agora nesta fase, os pequenos partidos,
que são realmente pequenos lá no Acre, re·
solveram, por intermédio de suas Lideranças,
permanecer unidos em uma frente ampliada
e aprofundada, isto é,-ampiiando, buscando
outros partidos, como o PSB e o PSDB, além
d~queles que já cumpuseram a ampliação da
Frente no s_egundo turno, como outras categorias da sociedade organizada para também
compor conosco, queremos dizer profissionais liberais, bancários, professores e entída-
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des organizadas para vir formar esta frente.
E nós-estamos tendo a felicidade de termos
composto esta frente com uma certa facilidade, porque todos os partidos participantes
da eleição presidencial estavam convencidos
e ávidos de haver esta compreensão; e foi
fácil que o PT, o PDT, o PSDB, o PSB,
o PV e uma parte do PSDB com a qual esta-

mos em diálogo se compusessem formando
com a Frente Brasil Popular, ou com a Frente

Popular Acreana, no caso, regionalizando,
para o pleito que se vai ferir este ano em
outubro.
Em decorrência disto, estávamos sendo. comentados ou acusados pela mfdia local, pela
imprensa local, pelos comentários de televi-

são e jornais, que a Frente não tinha candidato, não tinha quadros, não sabia como ia
se arrumar, porque eles queriam logo o nome
do cadidato para que se partisse para uma
campanha política escolhendo logo o cabeça,
o candidato ao Governo, porque todos os
outros partidos já tinham candidatos identificados e apenas estavam discutindo dentro dos
seus quadros qual dos indicados, dentro do
processo de escolha dos seus partidos, seria
escolhido; mas todos já bem identificados.
E na Frente não se tinha seqUer pensado
quem seria. Dizia-se, até, que -o candidato
da Frente estava mais escondido do que orelha de freira - não falamos em umbigo de
moça, porque hoje ...
O Sr. Jarbas Passarinho- Umbigo de vedete.
O SR. MÁRIO MAIA - •.. umbigo de
vedete, de moça, porque os hábitos e costumes mostram que as mulheres agora são como laranja-da-baía, não têm mais vergonha
de ficar com o umbiguinho de fora, de modo
que é por isso que se faz referência _â orelha
de freira.
Agora saímos do escondido e mais do que
outros, formamos a Frente. Em vez de busCar
um candidato logo de início, traçamos o perfil
de um candidato e buscamos enquadrar várias personalidades do Acre, com identidade
conosco, dentro desse perfil; e também, juntamente com o perfil, traçamos um programa
mfuimo que pudesse ser endossado por todos
os partidos participantes da Frente.
Com essa metodologia, facilmente formamos a Frente, fizemos o programa, procuramos o candidato e o achamos. Mais rápido
do que eles pensavam, temos um partido,
uma formação política condensada, de partidos pequenos, mas que agora formou a maior
fatil:!- teórica de poder eleitoral no Acre, porque há 4 candidatos ao Governo- e oom· o
nosso 5. Então, a fatia que foi mais dividida
por 4, teoricamente, uma vez dividida !ie torna menor do que a nossa que é dividida por
1, então, passamos a: ser urna alternativa de
poder.
Assim, quero, por intermédio do Senado
da República, fazer esta comunicaçãO, que
é importante para a evolução política do
Acre; finalmente nós estamos saindo daquela
situação tradicional em que só dois partido!i

polarizavam a consciência política do Acre.
Está havendo uma despolarização da preferência eleitoral e _estão nascendo novas lideranças nos vários partidos que a sociedade
considera e passa aceitar e respeitar. Estabelecemos um perfil na cronologia da idade que
seria um candidato para corresponder à.'> disposições psico--soCíãls do povci brasileiro no
momento, que quer o novo; que quer o diferente; que quer que a esperança seja colocada
ent políticos não convencionais; estabelecemos que deveria ser um político com uma
idade que pudesse ser inserida, dentro da
Constituição do Estado, porque a Constiúiição do Estado recém-aprovada limita a idade
a partir de 30 anos para ser o cidadão candidato ao Governo do Estado. Então, e_stabel~
ceiiioS ·que o ideal para ó candidato do nosso
perfil seria um candidato entre 30 e 45 anos,
e que esse candidato tivesse uma identidade
com as nossas formações partidárias, de centro-esquerda; que o seu nome, as suas ações,
as_suas ati_v_idade_s fossem conhecidos, a sua
prCsença na sociedade do Acre já fosSe conhecida através de algum trabalho; um profissional liberal, um médico, um advogado, um
engenheiro, um funcionário público, respeitadO pela SoCiedade acreana; que não fosse
um polítiCo convendónal, que já tivesse os
estig-mas da sUa atividade política marcados
por um paSsado e que tivesse, também, uma
presença físiCa cCiinpatível com a querêncía
do inconsciente coletivo acreano, que é uma
pinCela do inêOnsciente coletivo nãcional, e
que tivesse, também, na forma e no conteúdo, uma carga de conhecimento sufiCiente,
para ser o porta-voZ da:s aSPirações de uma
ernidade que se quer para o desenvolvimento
do Acre, nesse momeJ;J-to em que se discutem
muitos os: problemas da Amazélnia, a sua ocupação desordenada, sua depredação - o
Acre tem sido vítima disso como Rondônia
- e essas preocupações todas.
CoiiY esS~ perfil, achamos um jovem de
30 anos que é um eilgenheiro florestal, que
est~ íntima e profundamente ligado a esses
protilenlas ambieiltaís, de conseiVação da natureza, desenvolvimento auto-sustentado,
tem um diálogo muito profundo, está preocupado com o desenvolvimento do Acre e com
essa nova concepção dos povos da floresta,
com rearranjo das locações do trabalho do
extrativ"iSrrio; a compatibilização do extrativismo com a transformação dos seringais nativos em campos de pastagem. Enfim, é um
técnico estudioso, pode-se dizer, um jovem
cientista e que tem, inclusive, tim trabalho
já nesse _sentido que vinha prestando a um
órgão; inclusive do Governo, e_ passou a ser
conhecidO nacional -e já internaCionalmente
com respeito à compreensão, ao desenvolvimento; órgão esse que, até por ocasição
da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre
a Amazônia teve um dos seus diretores como
depoente aqui. Parece_ que foi o primeiro de.pOente o Dr. Gilberto, da Funtac, um órgão
que abriga jovens acreanos, jovens brasileiros, com preocupação com os problemas da
Amazônia edando realmente uma destinação
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de modernidade à compreensão da solução
desse problema.
Então escolhemos este jovem e está sendo
muito bem recebido, porque ele vem a ser
média, digamos assim, da centro-esquerda
desse partido todo, até como elemento de
equihbrio e, por sinal, não está filiado a nenhum partido político.
Essa noite tive o prazer de conversar com
ele, e ele me deu a palavra que havia sidO
convidado há uma semana pela Frente e ficou
de dar uma resposta. E na noite passada ele
foi entrevistado pela mídia local e deu a
sua palavra final de aceitação desse desafio.
Deste modo, estamos muito contentes, estamos alegres c_om isso, porque se trata, inclusive, de um acreano, filho também de fami1ia
tradicional, que veio cá fora, estudou Enge~
nharia Florestal, e talvez seja o primeiro e
único candidato -talvez seja, pelo menos
igual vai ser- a Governador mais novO dessa
safra que vai haver. Seja talvez o único engenheiro florestal, candidato ao Governo do
Estado, e com muita propriedade, porque
a Amazônia, hoje, está precisando de técnicos relacionados com seu des_e_nvolvimento
e _que tem como fulcro principal o trato da
floresta.
Esta comunicação é para registrar que a
composição da Frente tem uma preocupação
realmente adensada, séria, num compromiSso com o desenvolvimento do Acre de uma
maneira raciorlal, lógica, para o bem da coletividade.
Quero, então, neste momento, saudar todos os meus amigos, aqueles que participaram, para que chegasse a essa conclusão de
escolha que, no momento, tem um potencial
muito salutar, muito promissor para os destinos do Acre.
Esperamos do povo, e confiantes também
na inspiração divina que, assim como fomOs'
inspirados a encontrar esses caminhos agora
que eles, entãO, sejam coroados de êXito com.
a manifestãçã.o do povo acreano, de uma maneira: gei-a\, levando esse jovem acreano, Dr.
Jorge Ney Neves Viana aos destinos do meu
Estado, como o mais jovem Governador dessa safra que vamos escolher para os vários
Estados da Federação, em 3 de outubro deste
ano. Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

(Durante o discurso do Sr. Mário
Maia, o Sr. Mauro Benevides, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Francisco Rollemberg.)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Leopoldo Peres - João Menezes - Almir
Gabriel- Alexandre_Costa- Edison Lobão
-Afonso Sancho -Cid Sabóia de Carvalho
- Mauro Benevides - Lavoisier Maia Raimundo Lira- Marco Maciel- Lourival
Baptista- Nelson Carneiro -· Fernando
Henrique Cardo:.o- Meira Filho- Mendes
Canale -Leite Chaves- José Fogaça.
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ou seja, ele é, antes de mais nada, uma iniciativa e_urn,a concessão do Congresso Nacional.
Ela iein a- Ca!ã.Ch!rfSUCa de ser uma autori~
Passa-se à
zaçáO que O CõnztesSo Nacional dá ao Presiden'e da República para legislar extraordínariainente, por té-mpO--Iimitãdo e dentro de
ORDEM DO DIA
parâmetros pré-estabelecidos pelo próprio
projeto de resolução do Congresso Nacional.
T~nho ouyido, inclusive do presidente do
Item 1:
meu partido, Sr. Ulysses Guimarães, uma poMATÉRJA A SER DECLARADA
siçâojac#cal_mepte contrária à lei delegada.
PREJUDICADA
QueJ:O .dizer; Sr. Presidente, que não tenho
a mesma Posição; não acho que alei delegada
Projeto de Lei da Câmara n"' 36, de
!989 (n" 3.121189, na Casa de origem), possa iú um conteúdo tão autoritário, como
que modifica a Lei fl9 7.773, de 8 de_ ju- algun~ pieconceitos vêm Construindo em torno d~.la._.
nho de 1989, e dá outras providências.
A lei delegada foí feita para situações de
O SR. PRESIDENTE (_Fra,ncisco Rolle_m·
berg) - A Presidência, nos termos do art. calamidade, situações de guerra, situações
334, alínea a,do Regimento Interno, declara absolutamente extraordinárias de comoção
prejudicado o Projeto de Lei da Câmara n~s social ou económica. E quem disse que uma
inflação de 100% ou 200%, como essa que
36/89, por haver perdido a oportunidade, já
que visava regulamentar as eleições-de 198SL_ começa agora novamente a sé configurar na
A matéria vai ao Arquivo, -feita a devida Argentiifa, rião poderá ser uma situação de
calamidade pública e social?
comunicação à Câmara dos Deputados.
Os jàí'nais"noticiam, hoje, que, já na Ar~
O SR. PRESIDENTE (FranciSCO Rollem.gentina, nas cidades de Santa Fé e Córdoba,
berg)- Encerrada a Ordem do Dia, volta-se começam os saques aos supermercados, avioà lista de oradores.
lência popular, para tentar recuperar um mfConcedo a palavra ao nobre Senador Jar- nim:Õ do direito e da capacidade de adquirir
bas Passarinho.
benS' p'afa. a -sua própria sobrevivência.
QUan4o. se instala uma situação caótica,
(0 SR. JARBAS PASSARINHO
PRONUNCIA DISCURSO-QUE, EN- quandO se lastala uma situação de absoluto
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, des.ordenamento institucional é, às vezes, ne~
SERÁ PUBLICADO_POSTE- Ce$S.áiJo que o Congresso Nado na!, numa atitude extraorQinária, adote o princípio da lei
RIORMENTE.)
delegada e c;onceda poder ao Executivo de
O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço
le_gislar extraordinariamente. No Brasil, não
a palavra para uma comuncicação;
se_ chega, ainda, a esse projeto, otl seja, as
O SR. PRESIDENTE (FranciscO ROUem~ condiÇões objetivas para isto ainda não se
berg)- Concedo a palavra ao nobre Senador configuraram, ainda não Se concretizarã.m.
José Fogaça.
Q .erro do futu-ro Governo, o· equívoco desta
bela figqra hum_ana que é o futuro Ministro
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -c RS. Pa- da Justiça, Bernardo Cabral, foi, desde logo,
ra breve comunicação. Sem revisã.o do ora- antecipar esta possibilidade criando, talvez,
dor.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, nes- to-do este_ espírito, tod? esta atmosfera de preta manhã, antes d~ encerratmos esta sessão, conc.eitó ·caiitril -a [d delegada. Não tenho
gostaria de fazer um registro a respeito de est_e precóriceíto, acho que ela pode ser utiliuma polêmica, uma discussão que vem sendo za~a em ·f~e_terminadas condições, numa detravada no País, mormente, claro, no Con- ternírnáda~sitUaÇao que venha a justificá-la
plenamente. Isto ainda não aconteceu no bragresso_Nacional, em ~orno de.uma opção que siL
-,
me parece precisar ser bastante refletida, bastante dissecada, que creio que nã.o estar tendo
O Sr. Fernando O~nrique Cardoso -Perpor parte do Congresso" a devida_at~nçáo tal~ ~~te Y. _EX" um apã.rte?
vez porque est.ejamos ainda hoje ().O dia 23
-o SR:J"OSÉ-fOGAÇA - Ouço v: Ex•
de fev'ereiro, às vésperas do período momes- coru riiuita honra e com mUito prazer, Senaco e os espíritos ·n·ão estão mui_to.devo~ados dor Fernando Henrique Caidoso.
a esse tipo de preocupação. Mas; parece-me
necessário pensar sobre isso, e o Congresso
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Senadeverá meditar sobre.e,sse ~u-nt9.
dor, V. EX'-teffi rizâci. Essa celeuma ao redor
~ Refiro-me, Sr. Presidente, à questão da da lei delegada é uma tempestade em copo
opção que vem sendo apresentada ao Con- d'água, provocada, talvez, pela declaração
gresso em torn~ de medida provisõria Ou de ' aQtes da hora de alguns representa~tes do
lei delegada, na adoção de medidas econó- futuro Governo, a respeito da matéria. Nós
micas de caráter urgente a serem implemen- pusemos;- na Constituição, a lei delegada, e
tadas pelo novo Governo.
· - vofainos ã: CoD.stihiiÇ"ãO ·anteonte. Se disser·
Desde logo, quero dizer que, peSsoalmen~ mo~ que essa lei delegada víolenta a demo~
te, não tenho nenhum preconceito contia a cracia, nOs jã--a-·Violentamos ao prevê-la na
chamada lei delegada. Ela tem conteúdo emi- Constituição ......;. nãó tem cabimento. O que
nentemente democrático. nç meu entender, a violentaria Se-ria a inoportunidade, cOinO
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollem-

berg) -Está finda a Hora de Expediente.
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as medidas provisórias que, feitas da maneira
como o foram pelo Governo Sarney, se transformaram realmente num obstáculo ao nor·
mal funcionamento do Congresso, razão pela
qual aprovamos aqui, no Senado, uma iniciativa de um companheiro de V. Ex•, o Senador
Márcio Lacerda, que foi uma regulamentação
das medidas provisórias, porque é preciso definir o que é critério de oportunidade e de
relevância, para limitar a ação do Governo.
O mesmo vale para a lei delegada. Se dermos.
um cheque em branco, quem é o culpado?
É o Congresso que terá dado. Não creio que
o Congresso faça isso. Terá de ver, dentro
do espírito que V. Ex• aqui manifesta hoje,
se efetivamente é o momento para uma lei
delegada e qual é o limite da delegação. Acre·
dito que, em início de Governo, em hipótese
alguma uma delegação possa ser dada sem
que se definam precisamente os limites e sem
que- -peça a votação dessa lei pela Câmara.
E, sendo assim, é um instrumento até mais
brando do que a medida provisória.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sem a duvida
nenhuma! V. EX", inclusive, antecipa aquele
que seria o fulcro, a bordagem central desse
meu pequeno pronunciamento. Eu tentava
justamente chegar a esse ponto, o de provar
que, numa opção drástica, não há qualquer
dúvida de que a lei delegada é muito mais
branda e muito mais democrática do ponto
de vista da equipotência, ou seJa, do equilíbrio entre os poderes. Ela assegura que o
Congresso Nacional não só delimita conteúdo, mas delimita prazo para esses poderes
presidenciais em torno, portanto, de matérias
específicas e tempo deteriDiiLádo. O próprio
CongresSO Nacional poderá cassar esta deleg-ação, quando assim o entender. De modo,
Sr._ Pre§idente, Srs. Senadores, que a _lei dele~
gada não é esse monstro que está sendo desenhado, que está sendo vendido para a opnião
pública.
A meu ver, o que não tem nenhum limite
é a medida provisória. O Presidente poderá

legislar a qualquer momento, sobre qualquer
matéria, em qualquer circunstância e com
qualquer objetivo, riti\izando~se do instru~
menta da medida provisória. A medida provisória, muito mais de que lei delegada, é um
instituto parlamentaiiStã, descabido no regime presidencialista. Não há exemplo em contituições democráticas presidencialista<;, não
há um exemplo de nenhum outro país no
mundo, Sr. Presidente, que a dote a medida
provisória. A medida provisória é adotada
na Inglaterra e na Itália, aliás, devo dizer,
de onde nós, que escrevemos o texto constitu·
cional nos inspiramos. A nossa medida privisória não é nada mais_ do que uma cópia,
do que uma reprodução um pouco mais bem
acabada da medida provisória italiana.
Introduzimos o princípio da nulidade da
retroeficácia, mas, na prática,- o nobre Senador Fernando Henrique Cardoso também
tem comprovado isto- veriJ:íca-se que é im·
passivei administrar a retro-eficácia da derrubada de uma medida provisória, uma vez que
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ela gera efeitos no campo ec_onõmico, uma
vez que ela gera efeitos no mundo dos fatos,
é muito difícil legislar competentemente para
que isso possa retroceder. Depois que o dinheiro entrou no bolso de alguém é muito
difícil que ele volte para as mãos de onde
veio.
Então, Sr. Presidente, se neste momento
fosse indagado a respeito disso, diria: a medida provisória é muito mais drástica, é muito
mais contrária ao equihbrio dos poderes do
que a própria lei delegada.
Agora, o que tem ocorrido no Congresso
Nacional, Sr. Presidente? O que tem ocorrido
é que-o Cori.gresso Nacional ficou praticamente impossibilitado, ficou do ano de 89
porque o Presidente da República enviou para o Congresso Nacional mais de uma centena
de medidas provisórias. Não há como trabalhador- uma a cada dois dias, ou seja, não
ha como trabalhar maduramente~ tranqüilamente, con~ciente e reflexivamente, quando
o Congresso tem, no perfodo de um ano,
mais de uma centena de medidas provisória<;
para examinar, e todas elas com essa característica da urgência, da preméncia, do tempo
exíguo, ou seja, do trabalho intensivo e nem
sempre carregado da responsabilidade que_
esta instituição deve ter perante o País.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- -Permite V. Ex" mais um breve aparte, Senador
José Fogaça?
O SR. JOSÉ FO"GAÇtÇ=. Pois não, com
muita honra, Senador Fernando-Henrique
Cardoso.
O Sr. FemandoHenriqueCardoso- Além
disso, a medida provisória, com freqüênc'ia,
transforma o nosso sistema, que é bicameral,
em sistema unicameral. Funcionamos praticamente o ano passado como Congresso e
não como Câmara e SenadO, porque tudo
que era importante passava via medida provisória, impedindo o trabalho normal, e não
havendo condições de que as Comissões Mistas realmente refletissem sobn.:: a matéria, razão pela qual acredito que deveríamos, ainda
antes da posse do novo Presidente, .aprovar
uma regulamentação mais estrita d:i medida
provisória, na linha de que foi proposto pelo
Senador Márcio Lacerda. Sei que o Deputado Nelson Jobim, na Comissão de Constituição e Justiça, e Redação está estudando
essa matéria. Acho que é da maior importância para o funcionamento normal do Poder Legislativo que regulamentemos, antes
do começo do Governo, a emissão de medidas provisórias.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sem dúvida, por·
que corno o Congresso NaCional nao tem o
poder do voto de desconfiança, o que se verifica é que a medida provisória acabou estabelecendo uma espécie de comando institucional do Executivo. Quer dizer, o poder de
iniciativa do Executivo faz com qUe- ri Congresso Nacional tenha que se submeter, sistemáticamente e inevitavelmente, ao ritmo dos
fatos e às iniciativas do Poder Executivo,

a sua autonomia para tomar decisões, para
tomar iniciativas.
Veja V. Ex• que, do ponto de vista do programa económico implementado no ano de
1989, ou seja. o chamado Plano Verão, o
_Congresso Nac;:ional só teve autonomia!_ ou
seja, o Poder de iniciativa em relação a uma
única matéria, que-Toi a quisrão da política
salarial. Em tudo o mais, Sr. Presidente, a
via da medida provisória deu ao Presidente
da República poderes quase absolutos, bloqueou o Congresso e criou uma situação de
absoluta impotência, ou seja, uma incapacidade de iniciativa. E se nãÇt estivéssemos
nós naque-le estágio Verão extremamente perigoso, que foi o final do Plano Verão, a saída
do congelamento, a quebra do congelamento, que poderia produzir uma transferêcia
brutal de renda dos setores assalariados para
os setores do capital, que sempre ocorre nesses períodos de saída de congelamento, odesprovimento de uma escala móvel de salários
ali, uma desproteção dos sálarios, naquele
momento, poderia causar talvez uma verdadeira hecatombe social no Brasil. Teríamos
a mais brutal e mais dantesca transferência
de renda de um setor para outro, jamais vista
na história de um país, com o aumento abusivo, com o aumento exobirtante de preços
que vinha sendo praticado, e os trabalhadores, principalmente os não organizados evidentemente, é deles que estou falando,
a eles que estoU rrie referindo - passariam
por um processo de empobrecimento, de perda de ?eus patamares de renda como talvez
nunça ·se registro~.! na histária econõmica do
Brasil.
E. naquele momento, o Congresso Nacional, numa rara experiência talvez a mais interessante dessas experiências, numa rara conjunção de esforços das Lideranças, conseguiu, desde o PT até o PDS, ver, com bons
olhos e convergentemente, o projeto de lei
do Deputaâõ-Osmundo Rebouças, do Ceará,
e aprovar uma política salarial minimamente
decerite para este País. É evidente que nenhuma política salarial é minimamente decente
quando a inflação é 70% ao mês. Mas, quando a inflação estava em torno de 10, 12, 15%
a política salarial aprovada pelo Congresso
Nacional teve um caráter profundamente social e de defesa salários dos trabalhadores.
.Então, Sr. Presidente, eu gostaria que, nesta rilanhã, antes de V. Ex~ encerrar esta sessão, fazer apenas este registro, o registro de
que não podemos desde já fechar p'ortas para
a questão da lei delegada. Não tenho estas
posição cega, obtusa, de dizer não à lei delegada. Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, devemos enfatizar que as condições objetivas
sociais, eOOndmicas, políticas e institucionais,
para a concessão, para autorização da lei delegada ainda não estão dadas, apesas dos números. Os números sãos assustasdores, mas,
estranhamente, -a economia b-rasileira se comporta de forma até não ortodoxa em relação
ao consufsmo histórico da hiperinfl~ção.
Portanto Sr.-P-residente, é isso que queriamos registrar. Acho que precisamos- como
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disse o Senador Fernando Henrique Cardoso
-delimitar o uso da medida provisória, porque ela, sim é muito mais drástica, ela, sim,
desiquilibra os poderes, ela quebra a harmonia e a interdependência, coloca o Congresso
nuriia dependência poHtica absoluta e, incluslve-;-nu-nia âep-endê"iiCia ·rormal do Poder
Executivo.
- É claro, Sr. Presidente, se as condições
do País -que nós õ.ão queremos, não desejamos e cremos que não virão " assim determinarem, se essas condições se configurárem
nuin determinado momento, não tenho nenhuma dúvida que, talvez, a concessão, a autorização da lei delegada pOssa ser uma saída.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollembêrg) - Nada' mais havendo a tratar, vou
encerrar os nossos trabalhos, designando para a sessão ordinária de 1\'de março a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em primeiro turno, da Proposta
n~ 3, de 1989, de
autoria do Senador Marco Maciel e outros
Senhores Senidores, que acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera a redação do inciso
II do art. 161 da Constituição Federal.

de: Emenda à Constituição

2

Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n~ 4, de 1989, de
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros
Senhores Senadã!es, que acrescenta um § 6~'
ao art. 5\' do Ato das Disposições Constitucionais Transíi6riãS.
3
Votação, em turno único, do veto parcial
aposto ao Projeto de Lei do DF n9 72, de
1989, de iníCiativa do Governador do Distrito
Federal, que cria, no Quadro de Pessoal do
Distrito Federal, os cargos de natureza especial que menciona e dá outras providências.
(Dependendo de relatório da Comissão cfo
Distrito Federal.)
4

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF no 94, de 1989, de iniciativa d"a
Comissão do Distrito Federal (apresentado
por sugestão do Deputado Francisco Carneiro), que dispõe sobre a criação de Escola
Técnica Regional do. Gama (Região Administrativa II).
O SR. PRESIDE.NTE (Francisco Rollemberg) -Está encerrada a sessãO. (Levanta-se a sessão às 11 horas e 5
minutos.)
ATO DO PRESIDENTE
N• 14, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que _l_he foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n? 2, de 4 de abril de
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1973~ e tendo em vista o que consta do Pro_-.
vadoodisposto noart. 37, inciso XI, da Caos- do processo no 017680/89-1, resolve autorizar
a contratração, sob o regime jurídko da Concesso n" 000680/90-7, resolve aposentar, vo~ · · tituição- Federal.
luntariamente, Severino Anselmo, Analista
Senado Federal 23 de fevereiro de 1990. solidação das Leis do Trabalho e do Fundo
de Garanci~ por Tempo de Serviço, do senhor
Legislativo, 1' O asse, Padrão_Ill, do Quadro
- ~el_!~dor Nelson- Carneiro, Presidente.
Marco Aurélio Nunes Pereira para o emprePermanente do Seoa_(lo Federal, nos termosgo de Assessor Técnico, com o salário mensal
do art. 40, inciso III, alínea "a", da- ConsliATO DO PRESIDENTE
equivalente ao vencimento do cargo DAS-3,
tuição da República Federativa do Brasil,
N• 15, DE 1990
a partir de 13 de dezembro de 1989, com
combinado com os arts. 515, inciso fi; 516,
O
Presidente
do
Senado
Federal,
no
uso
lotação e exercício no Gabinete do Senador_
inciso I; 490, 492, § l\'; 517, inciso IV; 488,
da sua compe-tência regimental e regulamen· Jutahy Magalhães.
§ 4" do Regulamento Administrativo do Senatar,
de
conformidade
com
a
delegação
de
Senado Federal, 23 de fevereiro de 1990.
do Federal (Edição Atualizada - 1989), e
com os ans. ll', SP e 11 da Resolução SF n" compet~"ncia que lhe foi outOrg-ada pelo Ato - Senador Nelson Carneiro, Presidente do
n'' 2 de 1979, e tendo em vista o que consta Senado_fed~ral.
87, de 1989, com proventos integr<J.is, obser-

