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1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Leitura de projeto 
-Projeto de Resolução n~ 44/88,.de autç)ria 

dos Senadores Fernando Henrique Card9so 
e Carlos Chiarem, que modifica o art. 2~ da 
Resolução nt 22, d~ 1988. ' 

1.22_-Comunicação 

Do _S_ena_dor Roberto Campos de que se 
ausentará do País. 

12.3-Comunicação da Presidência 

Recebimento das Mensagens n~ 52 a 55/88 
(nl"õ 60 a 63/88, na origem), pelas quais o 
Senhor Presidente da República solicita autori
zação para que as Prefetturas Municipais de 
Peabiru e Toledo - PR e São José do Norte 
RS possam contratar operação de crédito, pa
t:a os fins que especifica. 

1.2.4-Discursoa do Expediente 

SENADOR MAURk:fO CORRtA, oomo u. 
der - Venda de armas para a Ubia e Arábia 
Saudita. 

SENADOR POMPEU DE SOUSA- Docu
mento da CNBB. Recrutamento pela CEF de·· 
estagiários da rede particular de ensino. ''No 
pau-de-arara", artigo publicado na revista Ve- i 
ja, sobre devolução de 100 mil nordestinos 
pelo Governo do Distrito Federal. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Assertiva 
dos Ministros da área econômica ~e que o 

SUMÁRIO 
Congresso Nacional teria aprovado o orça
mento unificado. 

SENADOR LEITE CIV\ VES- Designação 
do Senador Rachid Saldanha Derzi para Uder 
do Governo no Senado Federal 

1.2.5-Comunl~aç_é!es da Presidênda 

---Designa-ção cte Srs. Senadores para inte- · 
grarem a Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar denúncias de irregu]a· 
ridades, inclusive cOnupção na administração 
pública. 

-Designação de Srs. Senadores para inte
grarem a Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar os fatos relacionados 
a denúncias sobre a intermediação de pessoas 
físicas e Jurídicas na captaÇão -de recursos des
tinados a estados e municípios e a entidades 
governamentais. 

13-0RDEMDODIA 

1.3. I -Requerimento 

- N~ 11/88, de inversão da Ordem do Dia, 
a fim de que o item 20 seja apreciado em 

-49 lugar. Aprovado. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 1, de 1988 
(n9 303/87, na Casa de origem), de iniciativa 
·do Se_nhor Presidente _çla República, que con
cede pensão especial -a Dona Maria Carolina 
Vasconcelos Freire. Aprovado. À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara no 2, de 1988 
{n9 302/87, na Casa de origem), de iniciativa 
do Sen}lor Presidente da República, que con
cede pensão especial a 9ilson da Silva Martins 

e dá ou~as providências. Aprovado. À san
ção. 

Projeto de Lei da Câmara n' 3, de 1988 
(n' 266187, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presiçlente da República. que con
cede pensão especial a 6enedito Moreira Lo
pes, pioneiro do esporte automobijistlco brasi
leiro. Aprovado. À sanção. 

Requerimento n9 1 O, de 1988, de autoria 
do Senador Jamil Haddad, solicitando, 30 MI
nistério das Comunic:ações, irúonnações so
bre o critério adotado pelo atual governo para 
a concessão de car.ais de rádio e de televisão 
através daqÚele Miri.istério. Votação adiada 
por falta de qu011111L 

Projeto de Resolução n9 28, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Caçapava 
do Sul, Estado do Rio G_rande do Sul, a con~ 
tratar operação de crédito nO y:alÕr cciáespon~ -
dente, em cruzados, a 3.689~02 Obrigações 
do TesOuro NaciOnal-OTN. Votação adia· 
da por falta de quorum. 

~ Pr9leto de Resolução n' 29, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de ltaberaL Es
tado de Goiás, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
·13.6~.42 Obrig~ções do Tesouro Nado~ . 
- OTN. Votação adiada por falta de qúo
rum. 

Projeto de Resolução_ n~ .30, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de ltapuranga, 
Estado de GoiáS, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 48.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
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PASSOS PORTO 
Diretor·Geral do Sen-ado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Administrativo 

JOSECLER GOMES MOREIRA 
Oíretor Industrial 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oirecor Adjunto 

- OTN. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Resolução no 31, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Janduís, Es· 
tado do Rio Graride do Norte, a contratar ope
ração de crédito no va1or correspondente, em 
cruzados, a 8.424.51 Obrigações do T escuro 
Nacional- OTN. Votação adiada por_falta 
de quorum. 

Projeto de Resolução no 32, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Monteiro, 
Estado da Paraíba, a contratar operação de 
crédito no valor corr_espondente, em cruzados, 
a 80.000,00~0brigãÇ:õeS do Tesouro Nacional 
- OTN. Votação adiada por falta de quo-
rum. 

Projeto de Resolução n9 33, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Mococa, Es
tado de São Paulo, a contratar operação de 
crédfto no valor cofreSj>ondenle, em cruzados, 
a 21.146,62 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Votação adiada por falta_ de_ quo
rum. 

Projeto de Resolução n~ 34, de 198_8, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Alvinópolis, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 20.000,00 Obrigações do Tesouro Na
dona! - OTN. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Resolução n" 35, de 1988, que 
autoriza o Governo do Estado do Acre a c:on
tratar operaç_ão de cr_édito__no valor çorrespon
dente, em cruzados, a 1.200.000,00 Obriga
ções do T escuro Nadonal_ -=-_QW_. Yotaçáo 
adiada por falta de quorum. · 

Projeto de Resolução n9 36, de 1988, que 
autoriza o Governo do Estado do Acre a con- _ 
tratar operação de _crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 1.879.699.25 Obriga
ções ·do Tesouro Nadonal - OTN. Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução no 37, de 1988, qüe 
autoriza a Prefeitura Municipal de Arr_sélica, Es-
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tado do Mato Grosso do Sul, a contratar opera
ção de crédito no, valor de correspondente, 
em ·cruzados, a 4.600,00 Obrigações do Te
souro Nacional- OTN. Votação adiada por 
fa1ta: de quorum. 

Projeto de Resolução n9 38, _de 1988, que 
autor~ a Prefeitura ]11.uQ:icipal de Caçapava 
dQ Sul, Estado do Rio Ofai'lde do SUl, a con
tratar operação de crédito no ~.:,lar correspon
dente, em cruzados, a 13.519,74 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN. Votação adia
da por falta de quorum. 

Projeto de Resolução no 39. de 1988, que 
autoriza _a Prefeitura Municipal de Janduís, Es-
tado do Rio Grande do Norte, a contratar ope
ração de crédito no vaJor correspondente, em 
cruzados, a 2.790,00 Obrigações do Tesouro 
Naciona1 :- -QTN. Votação adiada por falta 
de_q~~~~-

Projeto de Resolução n~ 40, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Anastácio, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no va1or correspondente, 
em -cruzados, a 49.342,11 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Resolução no 41 , de 1988, que 
autoriza a PreTeitura Municipal de Antônio 
João, Estado do Mato Grosso do Sul, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 4.800,00 Obrigações 
do T escuto Nacional- OTN. Votação adia
da por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n~ 42, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Arai Moreira, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor CQrrespondente, 
em _cruzados. a 48.411,27 Obrigações do Te
sóuiO Nàcional- OTN. Votação adiada por 
falta de quorum. 

--Projeto de Resolução n9 43, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Branco, 
Est~do do Acr_e~ a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 

a 30.075,18 Obrigações do Tesouro Nadonal 
_ - OTN. Votação adiada por falta de quo

rum. 

1.3.1 -Discursos 31?'ós a Ordem do DJa 

SENADOR JUTAHY MAOAUiÃES- A\o 
do MinistrO da EducãçãO~ COntra a Universí
Pade Federa] da Bahia. Emendas de sua auto

-na apresentadas na Assembléia Nacional 
Constituinte. 

SENADOR ALUIZ/0 BEZERRA - Atemo
rização de jovens que se inscrevem em parti
dos políticos, na cidade de Cruzeiro do Sul. 
Governo Federal não libera recursos para o 
Estado do Acre. 

~SENADOR NABOR JÚNIOR- Justifica o 
seu pedido de verificação de quorum na Pre
sente sessão. 

~SENADOR MAURO BENEVIDES- Redu
ção da correção monetária no crédito rural 
para o Nordeste. 

SENADOR CARLOS t'J..BERTO- A-situa
ção do aposentado no País. 

1.3.2 -Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a rea
lizar-se amanhã, 4 de fevereiro, às 1 O lloras 
e 30 mlnutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-ATOS DO PRESIDENTE DO SE-
NADO FEDERAL 

-N958 e 9, de 1988 

3 -PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
N• 2, de 1988 

4 -SECRETARIA GERAL DA MESA 
Resenha das matéria_s aprec:iadas _de 1 o a 

31 de janeiro de 1988 

5-MESA DIRETORA 

6~- LIDERES E VI CE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

~ ~ .• 7 -COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
_PERMANENTES 
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Ata da 13\1 sessão, em 2 de fevereiro de 1988 
1• Sessão Legislativa Extraordinária, da 48• L,.egislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Jutahy Magalhães e Dirceu Carneiro 

As 10 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-5E 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: .. · 

Justificação 

O aumento de número de memb;os di Cernis· 
Mário Maia- Alulzio Bezerra - Nabor Júnior sãQ Parl_wnentar de Inquérito criac!a p_e{a Resolu. 

-Leopoldo Peres- Carlos De'Carli-:-- Aureo s:ilq_ n9 22, de 1988, é proposta para facultar a 
Mello - Odadr Soares -· RonaldO Aragão - ~ _participação, nela, dos_ pequenos partidos, çom 
João Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passa- a indicação de dois membros. 
rinho -João Castelo .:...... Alexandre Costa .:..__ Edi- -_Sa1a da$ Sessões, 2 de fevereiro de_ 1988. -
son Lobão- .Chagas Ro<bjgues- AlvZ~ro Paçhe-_ _.S~riadore_s Ferna~do He"nrlque CardOSO- _ 
co ~Virgílio Távora -Cid Sab6ia de CarValho- - Carlos Chiarem. 
- Mauro Benevides - Carlos Alberto - José 
Agripino- Lavosier Maia - Marcondes Gadelha ~O SR. PRESIOENI'E (Jutahy Magalhães) -
-Humberto Lucena_ Raimundo Lira_ Marco- O projeto lido vai à publicação. 
Maciel- Antonio Farias_ Mansueto de Lavor - Sobre a mesa, comunk::ação que seráJida pelo 

paz de minimizar os reflexo,s às vezes tão diffceis, 
da missão governamental. 

A .este ProP-ósito, Sr. P-residente, gostaria de co
mentar as afirmações do Subs_eg__etário de. Estado 
norte-americano, John Whitehead, a respe~o de 
armas que estariam sendo vendidas para a Lfbia 
e Arábia Saudita. -

O Subsecretário afirmara que "9 fornecimento 
de qualquer arma, de qualquer espécie, ao regime 
do Coronel Muamar Kadhafi não é adequado, por 
causa do apoio da Ubia ao terrorismo, subversão 
e agressão internacionais". _ 

Como sabemos, Sr. Presidente, o Brasil vai for3 

_necer tanques "Osório" e misseis terra-terra ''Pira
nha" à Labia. Tais vendas renderão ao Brasil cerca -Guilherme Palmeira~ Oivaldo Suruagy- -· Sr. !'~'-Secretário. 

Albano Franco- Fra-ncisco Rollemberg- Lou- --- É lida a seguinte 
rival Baptista - Luiz Viana - Jutahy Magalhães OFÍClO/GAB!N• 4/88 
-Ruy Bacelar-Josê_ignácio Ferreira -"Gerson Brasilia, 25- de janeíro de 1988 
Camata - João Calmon _ Jamil i-laddad _ Senhor Presidente, 
Afonso Arlnos _Nelson Carneiro_:_ Itamar Fran- Tenho a honra de comunicar a Voss_a Exce-

- o_ de dois bilhões .de dólares, através do forneci
mento, em regime de troca, de 40 mil-a 50 miT 
barrfs de petró!Em_Iib:ío por dia ao noss_o Pais, 
e da redução de tarifas de importação incidentes 
sobre a1guns de nossos produtos._ 

co-- Alfredo Campos-_ Ronan Tito _ Severo · lência, de acordo com o disposto no art. 43, alínea 
Gomes - Feinando Henrique Cardoso _ Mário a. do Regimento lntemo, que me ausentarei do 
Covas --Iram Saraiva -Jr~puan Costa Júnior País no período de 1 <? a 22 de fevereiro do ano 
-Pompeu de Sousa_ Maurício Coirea _ Meira em curso, para viagem de conferências no exte
Filho- Roberto Campos- Louremberg Nunes rior. 
Rocha - Márcio Lacerda _ Mendes Canale _ - Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex 
Rachid Saldanha De[Zi _ WÚsorl M<irtins _Leite os protestos de estima e distinta consideração. 
Chaves - Affonso Camar_go - José Richa - -Senador Roberto Campos. 
Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro - Nelson 
Wedekin - Carieis Chiarelli -José Paulo Biso! 
-José Fogaça. - - - -- -
expediente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
A lista de presença acusa o comparecimento de 
68 Sis. Senadores. Havend9 núrn~ro regimenta~ 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de De1,.1s __ iniciamos nossos tra; 
balhos. ~ -

O Sr. 1'~'-Secretárlo irá proceder à leitura do 
expediente 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PROJETO DE RESOLUÇÁO 
N'44. DE !988 

Modifica o art. ~ da Resolução n? 22, de 
1988. 

O Sena_do_Federal resolve: 
Art. I' O art 2• da Resolução n' 22, de !988, 

do Senado Federal, P!'-SSa a ter a seguinte reda-
ção: _ _ _ ___ -

"Art. 2<? A Comissão constltuir-se-á de 11 
(onze) membros e terá_ o prazo de 90 (novehta) ~ 
dias para apresentar suas conclusQes." 

Art. Z' Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art 3" _Revogam-se as diSpOsiçõeS_ -em con
trário. 

. Q SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
o-expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
A presidência recebeu as Mensagens nçs 52 a 55, 
de 1988 (n'?" 60 a. 63/88, na origem), de 28 de 

·· j_~neiro do c_orrente_ar~_o, pelas quais o senhor Pre
. Sidente da República, nos termos do art. 42, item 

Vf, da Constituição, e de acordo com o art_. 29 
âa Resolução no 93!76, do Senado Federa1 soli
cita at~torízação para ql.le as prefeituras_ m~nici
pais de Peabiru e Toledo (PR) e São José do 
~arte (RS) possam Contratar operações de cré
dito, para os fms que especifica. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, a presi· 
~ _dênda designará, oportunamente, o relator das 

matérias.. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício 
·corrêa;-como líder do PDT. 

ti SR. MAwUCJC) CORIW\ (PDT- DF. 
Como líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão_do_orÇ~.dor.) -Sr._ Presidente, Srs. Senado

__ r~s,,9CUJ?o a tribuna, neste rn_ornento, em primei
- ro _lugar, para apresentar os meus cumprimentos 

pela escolha do nobre Senador Rachid Saldanha 
Derzi para exercer doravante, as funções de líder 
do Governo ri.este Casa, esperando que S. ~ _ 

-possa, real~ente, desenvolve! uma ati~d~de ca~ 

A negodaçáo de acordo para ci fornecimento 
de_ 500 tanques à Arábia Saudita também está 
incluída. Esses tanques serão montados em fábri
cas ~ própria Arábia Saudita e renderiam ao Bra
sil aproximadamente cinco bilhões de dólares. 
- .O tanque "Osório·", que se planeja enviar à i.Jbia 
e, provavelmente, também aos sauditas, pesa 42 
toneladas e pode ser equipado com canhões de 

- 105 ou 120 milímetros, possui um sistema com
putadorizado de mira e é equipado com controJes 
_infravermelhOs que permitem visualizar o alvo 
mesmo à noite. 

O-Congresso ameriCano, em informe recente, 
c:oodui que "o despachO de sofisticados sistemas 
de mísseis ao Iraque e à Libia, combinado com 
a ausência de restrição_ ao uso~ que os compra
dores farão dessas arrn~s. poderia ser piejudlcial 
à política de segwança dos EUA no Oriente Médio 
e no Golfo Pérsico, espedalm~nte à _I~ 9os persls
.tentes rumores qº rep~e de armas br~sileiras 
feito pela Líbia ao Irã". - " 

Para o Pentágono, é certo que_ boa parte das 
;:umas compradas pelos líbios Será remetida ao 
Irã, num momento em que os EUA tentÇI.m con
vencer seus aliados a manter um embargo de 
equipamentos bélicos para o regime do Aiatolá 
Khomeíní. 

O Sr. Ministro Abreu Sodré teria -dito: "As armas 
que o Brasil está vendendo à Ubia. são apenas 
defensiVas", afirmação que o porta-voz do Depar
tamento de Estado, Charles Redman, conSidera 
'1amentável". · 

O embaixador do Brasil, nos Estados Unidos, 
Jv\ardlio Marques Moreira, que teria tido uma "du-

~ ·rã discussão" com o Subsecretário de Estado 
John Whitehead a respeito deste e de outros te
mas que dizem respeito às relações entre o Bras-il 
e os Estados Unidos, alegou que: "Prefiro não 
fazer qualquer comentário sobre isso. Vamos dei
xar as coisas no pé em que estão". 
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não felicitar o nobre Senador Rachid Saldanha 
Derzi, mas felicitar o Governo por ter escOlhido 
um hahilíssiffio Senador, cujo relacionamento to
dos nós, -com todas as divergências ideológicas 
que nos separam, é o melhor possível. Espero 
que_este relacionamento se_faça não s6 com civili
dade como até_ com a cordialidade que sempre 

Sr. Presidente, Srs::--Sênildores, há bem pouco ~-~ 
tempo, questão de um ano, um ano e meio, não 
me recordo precisamente, um navio foi_ apreen
dido na costa brasileira com annàs (Iue estariam 
sendo transferidas para determinado país da Áfri
ca. Vários americanos foram presos, inClusive re
colhidos ao Departamento de .Polida Federal aqui, 
em Brasília, e misteriosamente um 8V:ião, um jato __ --caracterizou o nosso relacionamento. Sem inter-

venções. de pequeno porte, estava, coincidentemente, esta
cionado no Aeroporto Internacional de_ Brasília. 
Nesse mesmo dia, os americanos que se encon
travam presos na Polfcia Federal evadiram-s~ e 
misteriosamente saíram -do País, via Bolívia, com 
destino aos Estados Unidos. Até hoje, o Departa
mento de Polída Federal, vale dizer, o Ministério 
da Justiça, não prestou qualquer esclarecimento 
definitivo _acerca do que realmente aconteceu. __ 

Sabemos que os Estados Unidos fornecem ar
mas aos Contras, que os Estados Unidos desen
volvem uma política de proteção a determinados 
conglomerados bélicos e deteminadas manifes
tações hostis e a determinados governos, nem 
por isso o Brasil jamais iritrometeu;Se tia atividade 
interna daquele país. Por conseguinte, parece-me 
inteiramente justo e adequado que a Comissão 
de Relações Exterlores_ pr'bmóva- um convite ao 
Exmo. Sr. Ministro das Relações EXteriores para, 
em reunião secreta, prestar as indispensáveis in
formações a esta Casa, -a- firii de que sejamos 
informados do que realmente está acontecendo. 
Espero; portanto, que, ao formular este requeri
mento, os nobres Senadores comparti1hem desse 
nosso desejo de termos esclarecida essa situação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDErri'E (Jutahy Magalhães) -
Concedo a palavra ao nobre Senador POmpeu 
de Sousa, primeiro orador inscrito. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF. 
Pronuncia o seguinte discurso.) ~sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o que me traz a esta tribuna são 
três assuntos _que me parecem de capitaJ impor
tância para o Pais e_ para o Distrito Federal, que 
represento no Senado. Procurei falar o mais bre
vemente possível sobre cada um deles, sem deixar 
de me solidarizar com a intervenção do líder do 
PDT nesta Casa, o nobre Senador_Mauricio Cor
rêa, não apenas com o assunto central do seu 
discurso de pedido de informações ao Executivo, 
na pessoa do Ministro das Relações Exterlores, 
sobre venda de armas à l.Jbia. Porque não_é possí
vel. Sr. Presidente, que este País esteja sendo mo
nitorado de tal maneira, não apenas pelo FMI, 
mas pelo próprio governo americano, em todas 
u suas instâncias, não só pelo Secretário de Esta-
00. como também pelo Secretário de Defesa. 

Em suma, quem cuida da segurança militar 
no governo dos Estados Unidos supõe tenha que 
dizer tudo o que podemos ou não podemos fazer. 
VIvemos num estado de permanente monitora
çio. Somos permanentemente monltorados e, 
agora, estamos entrando abertamente no monito
ranento_do FMI- mas espero que não entremos 
no monitoramento da segurança nacional norte
americana, porque nós ternos que defender é a 
segurança nacional deste País. _ . 

Também, congratulo-me- e lamento não es
teja presente - com o nosso colega Senador 
Rachid Saldanha Derzi, pela função que a Presi
~ da República lhe conferiu. Aliás. eu deveria 

Sr. Presidente, o objetivo fundamental desta mi
nha intervenção é pedir a V. EX', à presidência 
do Senado Federal, que incorporasse, como texto 
dà meu discurso, o documento que a CNBB divul
goU, nO fim da semana passada, no sábado, se 
não me eng~o. documento esse que é, na verda
de, um pronunciamento à Nação da maior impor
tância, em que· se exarriinã -a situação política, 

-eCOhômica e, sobretudo, social deste País, com 
uma Percuciência, com uma amplitude, com uma 
JúCídeZ e. prinCiPalmente, com um sensO de pa
triotismo e, ao mesmo· tempo, de humanidade, 
que só faz justiça às tradições que a CNBB -
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem 
conquistado perante o Estado e o povo brasileiro. 

-lfafil-se, Sr. Presidente, de um documento hist6: 
rico, um grito de advertência à consciência nacio
nal, que deve ser ouvido pelos três Poderes da 
República, como seguramente está sendo ouvido 
pela própria população deste País, porque inclu
sive esse grito de alerta à consciência nadonal 
é um 9rlto que os bispos do Brasil receberam 
do próprio povo, porque o povo é quem está 
dando esse grito e ós bispos o estão apenas reper
cutindo. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, é precisO que 
este Senado da República, o Cõngt'eSso Nacional 
e a ASsembléia Nacioill:!l Constituinte tenham dis
so uma visão muito nítida das suas responsa
bilidades históricas neste momento. 

Não lerei o documento- é evidentemente lon
go e é do conhecimento geral -, mas peço que 
seja inserido no meu· discurso para que faça parte 
dos Anais; porém assinalo um parágrafo de dois 
curtíssimos períodos: 

"É_ da frustração coletiva que se alimenta 
a cólera do povo. Não nos iludamos, a insatis~ 
fação popular poderá explodir e assumir pro
porções convulsionais de conseqüências ca-

-- - tastróflcas."' 

É, portanto, como eu dizia no princípio: um 
grlto de alerta à consciência nadonal. Não pode-

- mos mais abusar da credibilidade do povo, por
que essa credibilidade começa a se extinguir -
e não sei se devo usar o verbo "começar" -, 
essa credibilidade está chegando ao ponto máxi
mo de extinção. É preciso que o povo não desa
credite dessa instituição, como não deve desacre
ditar das instituições democráticas, porque no dia 
em que o povo desacreditar das referidas institui
ções estará aberta a porta a todas as aventuras 
de qualquer aventureiro que queira empolgar o 
poder, seja ele civil ou miütar. 

O outro aSsunto que eu queria mencionar, pela 
sua oportunidade, é um anúndo da Caixa EConô
roica Federal. 

O Sr. Nelson Wedekin -Permite V. EX' um 
aparte? 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Pois não. 
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:..0 Sr. Nelson Wedeldn- Eu queria, antes 
que V. Ex" entrasse no segundo assunto, não dei
xar de mencionar, de fazer observações a respeito 
do primeiro assunto. V. EX', sempre, com muita 
lucidez, percebeu a importância desse documen
to da Conferência Nacional dos bispos do Brasil. 
Como sempre, os Bispos brasileiros, no seu esfor
ço, que é_ ao mesmo tempo espiritual, mas que 
também tem ligação com as coisas aqui da Terra, 
com assuntos materiais e terrenos -até porque 
eles __ mesmos dizem que a eternidade começa 
aqui - produziram um documento ... 

OSR.POMPEODESOCISA-EDeusman
dou à Terra um filho Seu sob a forma de homem. 
Precisamos cuidar do homem enquanto _o h~ 
mem está na Terra. 

O Sr. Nelson Wedekln- Exatamente. Creio 
que es~e documento- como disse V. Ex' muito 
bem - merece de nós uma reflexão muito apro-
fundada,_ porque é uma advertência de alguém 
~ue t~m muito peso em toda a opinião púbUca 
nacional. É o documento de alguém que reflete 
os anseios e os sentimentos de uma boa parte 
da população, sobretudo dos setores mais car~ 
tes e maiS _humildes. Creio que esse_ é wn docu
mento - como já fez V. Ex• e eu também 1' 
a flz - de leitura obrigatória para cada um de 
nós_que estamos decidindo os destinos do nosso 
PaiS -neSte momento. Por isso, não queria deD 

_de f~~~ esta referência; referência que fáçO neste 
momento até em nome da liderança do meu Pllfti. 
do. Não no sentido de concordar ou disCorct. 
dos seus termos, mas no sentido de que ele mere
ça a nossa atenção, a nossa leitura, a nossa refle
xão, no sentido de que ele tenha, entre nós consti
tuintes, a repercussão que a CNBB espera. E, 
por isso, pela oportunidade do seu pronunda
mento e_ pela lucidez, eu não poderia deixar de 
me solidarizar com ele e- dizer, neste moffiento, 
que nós, em nome da liderança do PMDB, esta
mos ele _acordo que esse é um documento a mere
cer a reflexão, a meditação e uma_ preocupação 
ainda maior cfe nós constituintes. Era s6 isso, no

. bre senador Pompeu de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA -Muito agra· 
deço ao _nobre senador Nelson Wecfeltin, _interven
ção que, em nome da liderança do nosso Partido, 
traz. a sua solidariedade, e agradeço por um mo
tivo mais: na minha- pressa: em não ocupar por 
muito tempo o horário da sessão de hoje, em 
que vários_oradores inscritos, já ia passar ao as
sunto seguinte sem uma palavra de louvor espe
cial ao presidente da Conferência Nadonal dos 
Bispos do Brasil, que é, _evidentemente, o autor 
do documento mas que representa o pensamento 
dos bispos do Brasil de um modo geral, Qom 
Luciano· Mendes de Almeida, que hoje é credor 
da admiração, do respeito e, digo mais, da grati
dão do povo brasileiro. Desta maneira, ele, como 
representante dos bispos, como presidente de to
da a instituiçã_o que reúne o EpiscOpado brasileiro, 
tem-se mantido invariavelmente na mesma luta 
em defesa das causas populares deste País. Ao 
mesmo ·tempo, agradeço também, outra vez, ao 
sena~~( N~!son Wedekin a intervençãp, porque 
isso me lembra que, em função da luta contra 
o descrédito geral que hoje atinge as nossas insti
tuições, encaminhei à Mesa da Assembléia Nacio
nal Constituinte um projeto visando uma resolu-
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ção da Assembléia Nacional Constituinte; um pro
jeto de resolução para que as em~daS populares 
tenham as mesmas prerrogativas, isto_é, o mesmo 
grau de prioridade das emendas coletivas;_aquelas 
emendas que o Centrão nos impôs, através de 
uma reforma espúria do Regimento da Consti
tuinte. Porque, afinal não é compreeilsível que 
280 assinaturas valham infinitamente mais do que 
30 mil assinaturas de cidadªos brasileiros, assina
turas que, no total das emend._ªs populares, São 
mais de 1 O milhões e 75.0 mil brasileiros. É preciso 
que essa colaboraç_âo_ não morra na poeira dos 
arquivos nem nas páginas mortas dos Anais, para 
que o povo não se sinta mals uma vez traído, 
pois foi conv.ocado pela primeira vez a éontribuir 
para uma democracia participativa e, assim, parti
cipar da elaboração da nova ConstitUição do seu 
País, e,_ se essa participação não for até .à ú(tima 
instância, isto é, _morrer nas instâncias Lnferiores, 

no_b_re Senador_ p_ompeu de SouSa, que a Caixa 
Eç0nômica precisª' ser admoestada a esse respei
to. Essa discrimin~ção não é apelias ao ensino 

-, público, mas à causa pública, porque é uma dls
. criminação a mais. Aliás, no BraSJ1, falando em 

Caixa Econôrnfca, há muito que se discutir, inclu
sive sobre a própria destinação do órgão, porque 
com muito orgulho se apresenta, sempre, o saldo 
positivo da Caixa, grandes lucros, quando, sendo 
um banco social~ s_eus dMdendos, seus saldos 
devem __ ser em obras sociais, em beneficies so
ciais, e ·não nos Critérios de: um banco comum. 
O brasileiro_ tem que aprender a distinguir entre 
a Caixa Econôrnica e o Banco do _Brasil, e_ntre 
a Caixa Eç:onômica e os bancos particulares. por
que o pr6prio espírito que gerou a c_riação da 

.. Caixa E~~n9~ica.federal, hoje, parece integral-
mente desvirtuado, e agora se consuma tudo com 

o povo se sentirá .mais urna _vez tré3f46. E nós _ 
aqui, mandatários do povo, não Podemos ser ·
mandatários infiéis, porque_ o povo é o nosso man
dante e n6s, como seus mandatários, devemos 
cumprir os mandamentos- da Jef do_ poVO,- que · 
não se distinguem muito dos mçmdamentos da ~ 

essa grave denúncia que V. Exl' traz ao plenário. 
Era soinente isso. 

- ·O SR. POMPEU DE SOUSA- Muito agra· 
deço ao nobre Senador Çid Sabóia .de Carv~ho 
o brilhante aparte. - -

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Seriàdor ?ompeu de ,Sousa, so"dtaria a conclu
São do s_eU pronunciamento, porque o tempo de 

lei de Deus. - -

Sr. Presidente e Srs. sené!dores, já ia passar 
para outro assunto, quando o nobre Senador Nel
son Wedekin providencialmente me interrompeu 
para acrescentar suas conslderaçõe~. O outro_ as
sunto, dizia eu, é um curto anúncio da. Caixa Eco
nômica Federal, nos seguintes tennos: 

''EstágiO para estUdantes do 29 Grau." 
-A CEF está-reCruta!ldõ- estudantes do 

29 ano do 29 Grau pãta eSt.ágfo em suas uni
dades. 

Requisitos: prática em datilogfafia e estar 
matriculado em escola particular ... " -- -

Por que essa discriminação contra a_es~ola pú
blica, meus amigos? Meus caros s~nad.Qre.s. isto 
é o escândalo dos escând_alosl Um órgªo do po
der público, ao recrutar estagiários para os servi
ços da Caixa EcOnômlca, Federal, portanto, num 
processo de preparação para a profissionalização,~ 
recruta apenas estudantes que estejam matricu
lados em es_colas particulares! 

As verbas do poder público, as verbas do contri
buinte, já são distribuídas fartamente às escolas 
dos comerciantes do ensino, e quando, nessa ho
ra se pretende trazer 1,lffi apoio do Estado ao estu
dante, para a sua profissionalização, recruta-se 
justamente nas áreas desses comerciantes çlo en
sino e não das áreas da es_cola púbUca. É real
mente uma irrisão e um escândalo! 

O Sr. Cid8ab6ta de Carvalho- Permite~me 
~aparte, nobre Senador? 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Com muito 
prazer, nobre Senador Cid Sab6ia de Cãivalhó. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Estou ou~ 
vindo essa denúncia de V. Ex' que reputo da maior 
gravidade. Devo dizer que sobre a Caixa Econó
mica Federal, à qual V. ~ se refere, sobre ela 
já há outras denúncias também de algumas práti
cas odiosas, inclusive com relação a seus próprios 
funcionários. O tratamento que a Caixa Econô
mica dispensa a seus funcionários não é, eviden
temente, uma forma digna e recomendável do 
conceito que aquele óraão sempre teye. Acho, 

y. EX já está_ esgo~do. 

O SR. POMPEU DE SOÓSA- Concluirei 
em poucas palavras, Sr. Presidente, mas quero 
agradecer ao Sen:_ad_or Çid Sabóia de Carvalho 
o brilhante aparte, que reforça a minha argumen
tação. 

Finalmente, o úhimo assunto que vou mencio
nar, üg"elramente, diz respeito- a uma reportagem 
publicada na revista Veja desta semana, intitulada 
"No pau~de-arara Governador planeja devolver 
nordestinos ao sertão". Esse constitui oUtro es
cândalo que está _havendo: a deportação de 100 
m~l brasilienses, porque são os operários que 
construíram Brasília e aqui se instalaram. Eles 
são .o pedreiro Waldemar do famoso samba: 
constroem os edifícios, as cidades, mas não po
dem morar nem no edifício, nem na cidade. En
tão, é predso deportá-los como se gado fossem. 

Na verdade, essa reportagem revela um;:t de
núnda modelar que me escuso de ler, porque 
acho que é do conhecimento dos Srs. senadores. 
~eço_ à Mesa que a incorpore também no meu 
discUrSo: Aliás. poderia até _sentir-me um pouco 
frustrado, porque fui uma das pessoas que nela 
foram ouvidas; e, conio acontece com as revistas 
de informação interpretada, colhem material 
aL?undantissimo e, depois, transformam-no em 
uma ou duas frases. Falei sobre muitos assuntos, 
inclusive sobre as causas do problema, sobre a 
ausência de reforma agrária, que é a grande causa 
da inchação das g"rãriaes cidades. As massas que 
são~_miserabilizadas, que são tangidas dos cam~ 
pos, onde são campones_es sem-terras, vêm-se 
tomando habitantes urbanos sem teto das gran
des cidades. Tais como Brasília, Rio de Janeiro, 
São PauJo e outros capitais dos Estados, onde 
essamis_éria existe. E. convenhamos, o Nordeste 
foi, particularmente, atingido por essa Proposta 
do sec:retário de_ Serviços Sociais, quando S. EX' 
disse que são_ os nordestinos que invadiram Brasí~ 
lia: ''um bando de analfabetos, de desordeiros 
etc." Disse eu, então, ao rep6rter, nessa ocasião, 
que a !'laneira de evitar esse fluxo. Não sei se 

devo continl.lar, Sr. Presidente, com este colapso 
das _luzes i bem, acho que_ sim, iemoS condição 
de continuar ... 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
As idéias de V. & sempre Iluminam este Plenário. 

O SR. POMPEU DE SOUSA -.Muito abri· 
gado a V. -&~--Dizia eu, na-verdade esse_jl_W<;o 
pr~cisa ser contidO nas suas origens, mrun'IIfrtca 
as populações devõl\rii:las como g_~QQ; esse Oúxo 

-precisa-ser objeto de uma solução, que só pode 
nascer do planejamento global da ocupação de
mográfica do territóriO naci.Qnal. Enquanto não 
se fiZer esse pfanejamento glo}?al, essa_ doença, 

-~SSa patoloQiã-do cani"po atinge e agrava à pato-
logia das cidades_. _ _ ____ _ ___ __ _ _ , 

Dizia eu, aO registrar é:Om uma curta: frase 
a minha intervenção, etn que di_scuti1oda a proble
mática, as _Suas -origenS e as suas posslveis-solu
ções; dizia eu e a revista registrou_: 

"Se querem ·mandar os nordestinos de_ vol
ta têm que começar pelo preSidente Samey, 
que é maranhense", ironizou o senador Pom
peu de SoUSa, cearehse {PMDB- DF), autor 
-de um requerimento para a abertura de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito {CPI) pa-

- ra investigar a remoção das favelas de Bra
sflia." 

A Comissão ~arlame~tar de inquêrltO, Uma: Co
missão Parlamentar Mista que requeremos para 
estudar o problema e espero ver esta semana 
implementada, não é só para Brasília, mas para 
o Brasil inteiro, _ _ _ __ _ __ -~-- _ 

E, finaJmente, como último assunto: hoje:, no 
PrÕgrama ''Bo"ri1~Dlã- Bl-asn ", tivemos, "-fina.l de 
contas, uma intervenção lúcida e- inteligente çla 
parte do governador em exercício, o D~ Çi_LlY de 
Almeida, que, pela sua formaÇão política e cultu
ral, além de su~ inteliQ~ncia, trouxe, afinal, uma 
presença intelígente e sensível aO assun~o: que 
era o cjue eStava faltando. _ _ __ ·- ___ _ 

Bem-vindas sejam essas dua<> colaboradçras 
__ das soluções humanas para estePa1s: inteligência 

e sensibilidade. - -- -
Era o que tinha a dizer -Sr._PreSicfente. (Muito 

bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. POMPEU DE SOUSA EM SEU DISCGR· 
SO: - . . 

A FRUSTRA(;:ÃOÉ GRANDE 

(integra da nota dlstribuida pela Cl'IBB) 

Estámos nos aproximando do prazo fatal para 
a definiç_ão dos destinos da Naç~o.-

Tudo depende das decisões_que devem ser 
tomadas agora, no grave momento que atraves
samOs,- porque amanhã será ~rde demais. Não 
há mais tempo para ilusões. E preciso enfr~ntar 
a realidade. 

Convivendo com o poVo, em todos os S!;US 

estratos e segmentos. a Igreja tem uma visãp d.es
ta realidade que nos le,va, por dever pastoral, a 
alertar toda a sociedade sobre a seriedaçle da crise 
que- nos eiwOlVe._ 

A s!tuação social vem sedeteriorarldo eril ritmo 
acelerado, empurrando para uma crescente mar
ginalização a grande maioria htJmilhada do povo. 

O sentimento nacional. é de_ frustração. Foram 
~~das as esperançaS que nas.cerªm ç_om o 
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fim do ciclo militar, com a inaugurâção -da transi- -
ção democrática e com os planos de superação 
não inflacionária da recessão e do desemprego. 
A inflação não foi reduzida e ameaça escapar do 
controle~ Caíram os investimentos produtivos e 
aumentou a especulação financeira. O desem
prego não diminuíu e os salários reais_ se avilta
ram. As categorias profissionais mais organizadas 
tentam defender-se, conseguindo vantagens que 
sã_o logo repassadas às tarifas e os preços recain-
do sobre o povo indefeso; -

O senso moral e a consciênda da responsa
bilidade cívica estão alarmantemente desgasta
dos_. A corrupção continua impune e protegida 
por uma tolerância que chega às raias da conivên
cia Como essa deterioração vem do alto, ela per
meia toda a sociedade._Na falte} de um gesto real
mente significativo que demonstre ao povo não 
haver pacto pOssível com a coJTUpção, cai-se num 
imobilismo, com a degradação do senso de digni
dade nacional e da capacidade de_indignação éti
ca. 

E' da frustração coletiva que se alimenta a c61e~ 
ra do povo. E, não nos iludamos, a insatisfação 
popular poderá explodir e assumir proporções 
convulsionais de conseqüências catastróficas. 

Não julgamos das intenções dos responsáveis 
pelo destino da Nação. Não subestimamo_s o peso 
das dificuldades que eles enfrentam. Externamen
te, credores_exigem o pagamento de dívidas unila
teralmente majoradas. lntemamente,_ pressões 
dos grandes interesses, económicos, clientelísti
cos e corporativos, bloqueiam as políticas de 
combate à recessão, à inflação, bem como impe
dem a superação da dívida interna e da enorme 
dvida social. 

A gravidade da situação toma intolerável_ a_ dis
tlnda entre a retórica e os fatos. O povo se_ sente 
traído. Estamos correndo o gravíssimo_risco de 
fazer abortar as imensas esperanças depositadas 
na transição democrática. A sociedade - insufi
ciente e mesmo, por vezes, tendenciosamente in
formada - tem a impressão de que se faz a 
Constituição de costas para ela e receia que te
nham sido inúteis seus esforçOs de apreSentação 
de sugestões, de participação em audiências nas 
subcomissões e assinaturas e defesa de eineildas 
populares. 

De fato,lobbies poderosos tentam fazer preva
lecer seus interesses sobre os interesses do País. 
Criou-se um clima em que a compra de votos 
e a ameaça da perda de cargos e de mordomias 
servem a um fisiologismo politico que perdeu o 
decoro e deve ser repudiado por todas as formas 
e com a maior veemência. Orge, portanto, apoiar 
toda medida sincera e eficaz que possa recuperar 
credibilidades fortemente desgastadas. 

Contra a desesperança, entretanto, ainda é pre
ciso e possível esperar: Existem reservas nlorais 
intactas num povo majoritariamente cristão, Clija 
Constituição já está -cOlocada sob a proteção de 
Deus. Entretanto, sem a recuperação de padrões 
morais e éticos, nenhum plano, nenhuma política, 
nenhuma Constitufção terá fOrças para garantir 
ao Brasil o destino que ele merece. 

Temos que saudar, com alegria, a adoçOO do 
princípio de participação popular na ordenação 
da vfda política do País e das instituições nacio
nais, no primeiro artigo da nova Ccmstltuição, vo
tado pelo Plenário da Assembléia Nac!OriOI COOsti-

tuinte, atendendo _às_ aspirações expressas __ nas ~ªrlamen~ d~ Inquérito (CPI)- para investigar a 
emendas populares. Resta, ainda, assegurar in- remoção das favelas ·de Brasília: "O governador 
corporação dos instrumentos que viabillzem essa _ José Aparecido está na mesma linha política a(jo
participação, tal corno estavam contidos no pr-o- -- tada por Hitler em relação aos judeus", denuncia 
jeto aprovado pela Comissão de Sistematização, o· prefeito de Maceió, Djalma Falcão, do PFL 
permitindo ao povo particiPar diretamente das de- "Quer transformar o Nordeste num gueto." Até 
~cisõesquerespondemapsseusanseiose_promo- o_patro_no dos imóveis modernistas de Brasília, 
vem s-eus legítimos direitos. - o arquiteto Oscar Níemeyer; Cãriõcã~ tarTihém se 

_foi sob a alegação de um_ princípio majoritário confeSsa assombra_dQ com a idéia. "Seria levian-
·que recentemente se fizeram mudanças regimen- dade falar sobre um projeto que desconheço em 
tais. Essas mudanças podem, no entanto, retardar d~hes", afirma o arquiteto, "mas essas pessoas 
intoleravelmente a promulgação da Carta Magna mudaram-se para Brasília para-trabalhar, portanto 
e fazer desaparecer avanços importantes, fruto devem ficar". Niemeyer é um velho amigo do 
de_ um amplo e maduro entendimento entre as governador José Aparecido, mineiro,-que mfse-
forças políticas mais- sensíVeis às aspirações das mana passada, enquanto era anunciado o projeto 
verdadeiras maiorias nacionais e de um inédito da rem~ão das favelas, cumpria um Passeio ofi-
e f~cundo process_o de participação da sociedade cial pela Europa e Oiiente, pi:irciãliTiente à custa 
na elaboração constitucional. É preciso que este do dinheiro doS contribuintes que vivem nas fave--
esforço de entendimento se mantenha à altura las. Desde que foi nomeado .governador pelo pre-
no momento constituinte, sem confundir-se com sidente.-Jósé Samey, há tl:_ês an_ós. Ai)areCKio dedf-
conchavos que resultariam em inaceitável retro- cOu 108 dias de sua administração em viagens 
cesso .. _ _ps_capítulos da nova Constituição _.....,_dos a qUinzé cidades do exterior, chegando a ir trts 
Direitos Individuais à Ordem Económica e Social vezes a Paris e outra três a Roma, mas até _hoje 
e_ até as Disposições Transitórias - não podem não pôs os pés em Brasilinha - aglomeração 
ser o resultado de barganhas imediatistas e çon- a 90 quilómetros de Brasília:, onde há quatro me-
junturais, mas devem levar em conta o clamor ses seu secretário instalou 500 famflias de favela-
do povo p_or reforinas e_ mudanças profundas. dos que viviam em barracos numa quadra nobre 
Só assim a Cons_tituiçãci tradUzirá um pacto da da cidade. -
Nação com seu futuro. O plano do secretário Adolfo Lopes é prOmover 

A questão do sistema de governo deve ser trata- a retirad_a por etapas. Num primeiro momento, 
da c.om a maior responsabilidade, buscando solu- ºs nordestinos seriam transportados das quarenta 
ç~!i menos frágeis e menos permeáveis às crises favelas onde e~o instala~os para onze pequenas 
qUe ameaçam a nàrmalidade de nossas institui- dâcldEis de Goiás, a 300 Quilómetros de Brasília. 
ções democráticas. A duração do mandato presi- Ali, seriam submetidas a_ um.a ~~!eção de utopias. 
dencial_ e a fiXação de d_atas para as próximas Os que estão na capital há mais de cinco anos 
eleições, não podem ser tratadas sem levar em receberiam a promessa de retomo a Bra_silia, de-
conta os anseios do povo por decisões que mar- pois de uma espera que ninguém sabe diz_er quan-
@em_ o fim d~ uma transição e a legítima inaugu- to tempo irá durar - a nova mudança s6 seria 
ração de uma nova etapa da vida nacional. autorizada depois que o BNH tivesse construído 

A presidência da CNBB apela para a responsa- moradias populares para recebê-lo, em obras que 
bilidade de todos os cristãos na hora em que não têm data sequer para começar. Aos demais, 
_estamos vivendo e sugere que as dioceses do o -governo do _D-iStrito Federal res~ duas op-
Brasil divulguem amplamente o presente texto, ções .....:.... ·permanecer em Goiás ou_ YÇ!ltar para o 
para que os eleitores conscientes tenham ainda estado de origem. "Já e~'!I-9_S__fé!_Z_~~do contatos 
tempo de fazer valer suas justas aspirações junto com várias prefeituras para que reservem Um per.: 
aos constituintes que os representam. centual de seus projetas de reforrila agrária para 

Que Deus proteja o Brasil. os favelados ·de Brasília", anun<:ia_o seç:ret6rio_ 

Brasllla 

NO PAU-DE-ARARA 
Governador plan* devolver nordestinos ao 

sertão 

O governo do Distrito Federal anundou na se
mana passada uma solução drástica para livrar-se 
de uma população de 100 000 pessoas, em sua 
maioria migrantes nordestinos, que encarnam os 
números mais negrOs do perfil social da capital: 
enviá-los de volta para seus Estados de origem. 
"Brasília tem que cumprir sua missão institucional 
ele abrigar os poderes constituídos e as _delega
ções estrangeiras", explica o secretário de Servi
ços· Sociais, Adolfo Lopes Edin, mineifo, aUtor 
do projeto, que batizou com o nome de Retomo 
com Dignidade. 

"Se. querem mandar os nordestinos de volta 
têm que começar pelo presidente Samey, que 
é maranhense", ironizou o senador Pompeu de 
Sousa, cearense (PMDB - DF), autor de um re
qUerimento para a abertura de uma. Comissão 

. Ad.olf~ Lopes. Se--o plano dÕ seàetário funcionar, 
ele terá conseguido, com _sua política de expor
tação de favela dos, fizer pela distribuição de terras 
mais do que o Movimento dos Sem-letta, -a Igreja, 
o· Incra e -os três ministroS da R_e_fonna Agrária 
a instalar mais do que 20.000 famílias de_ lavra

dores no campo. 
D_[vulgado, o projeto RçtQIJlq _ CQ!!!__Dignidade 

provocou reações contrárias entre as partes dire
tamente interessad~s. "Querem me tirai daqui pa
ra trazer turistas, mas eu não volto para Mossor6", 
afinnou o feirante potiguar FranciSCo Luís das 
_Oi.:iQ:as, 33 :anos, há catorze anos em Bradia 
e oito na favela de Vila Paranoá, onde leVa ~ 
vida cheia de dificuldades, compensada por taMI 
paisagem que todos os dias aparece em suajs»o 
la-o Palácio da Alvorada. "Lá não tem trabdlo, 
vou só me queimar no sol", acreteenta Chag~~. 
Os prefeitos, ameaçados de receber de volta T.INI 
inesperada carga dos chamados paus-c:le4ww. 
estão horrorizados. "Eles não se confonnarão em 
retomar", defende-se a prefeita de São Luís.-0... 
dênia Golçalves, do PDS. -"As condições de vidl 

- em Brasilia são bem maiores do que aqui. O que 
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haverá é um grande aumento da _tensão social" 
completa. 

Na última quinta-feira, repetindo uma trajetória 
que seus conterrâneos reaJízam ftá mais de trinta 
anos, -quando ganharam o apelido de candangos, 
o pernambucano Luís_.6ez._ecra d.Qs_Sa_Iltos, 23 
anos, chegou a Brasília com a mulher e cinco 
filhos e com planos de morar na capital "Eu nãO 
vou voltar para a roça", afirma Bezerra, que no 
primeiro dia em Brasília deu um passeio para 
conhecer os principais edifícios da cida_de e ficou 
deslumbrado. nNa minha terra, a vida está, sem 
esperança", diz. Bem-vindo até o fioal dos anos 
60, quando as autoridades necessitavam de seus 
braços para colocar de pé conjuntos de vidro fu
mê e ar refrigerado, os migrantes agora_"?nfrentam 
um quadro oposto, numa cidade prevista para 
abrigar meio milhão de pessoas no ano 2000-
- mas que_ acabou 1987 com 1,8 milhão de 
habitantes. 

Veja, 3-2-88. 

ESTÁGIO PARA ESTUDANTES 002' GRAU 

A CEF está recrutando estudantes dQ_2° ano 
do 2' grau para estágio em suas unidades._. 

Requisitos: prática em datilografia e estar matri
culado em escola particular nos cursos de Admi
nistração, Contabilidade, Secretariado,· Técnicas 
de Serviços Bancários ou Ass.ist. Administração. 

Interessados devem procurar, Vânia, Helenita, 
Cilene ou Ana, no horário das 12:00h às 16:30h, 
no 139 andar do Edificio-Sede da Filial Brasília 
·-SBS BJ. "A" lote 28. 

O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhões) -
ConcedCf a palavra aó nobre Senador Itamar Fran
co. 

OSR-ITAMARFRANCO(PL-MG.Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Pretendia abordar, hoje, um projeto de lei de 
nossa autoria, que for sancionadO pelo Senhor 
Presidente da República e que dispõe sobre a 
manifestação, por militar inativo, de pensamento 
e opinião políticos ou filosóficos. Mas vou deixar 
esse assunto para a próxima sessão, para comen~ 
tar, hoje. Sr. Presidente, que os Srs. Ministros da 
área econômica não estão falando a verdade e, 
o que é mais sério, estamos assistindo a Parla~ 
mentares, inclusive ao próprio üder do Governo 
na Câmara dos Deputados, fazendo coro a uma 
assertiva dos Ministros da área ecónômica que 
não corresponde, comb disse, à realidade dos 
fatos. 

O Governo está querendo dizer que o orça~ 
menta unificado foi aprovado pelo Congresso Na~ 
clonai. O Congresso Nacional apenas aprovou 
os orçamentos fiscal e monetário. O Congresso 
Nacional não aprovou o orçamento das empresas 
estatais. Se perguntasse aqui, aos Srs. Senadores 
-e não perguntaria a V. Ex" por respeito, porque 
preside a Casa hoje- quem é que_s-abe o orça~ 
menta das empresas estatais, de quanto é esse 
montante, duvido que alguém pudesse respon~ 
der, porque sequer o GoVerno também o saberia. 

Veja, Sr. Presidente, que o Governo está que~ 
rendo jogar sobre o Congresso Nacional - e 
isto é mais sério e aí há necessidade da reação 
do Poder Legislativo - a sua incapacidade de 

deftnir_ primeiro o déficit público e, em seguida, 
de se aprofundar num exaine. Primeiro, o Con~ 
gresso ~cicmal recebeu um orçamento da or
dem de uma inflação. de 60_%; posteriõrmente, 
esse orçamento foi alterado - a peclido do pró
prio GoVerno- e veja V. Ex', Sr. Presidente, como 
andam as coisas neste Brasil, pedindo que essa 
alteração· Se processasse-~pa-ra·120%'. Então, o 
Con-gresSo Nacional aprovou, para este ano, um 
orçamento com uma inflação irreal, mas _sob a 
égide do crzy.;_emo a quem cabia mandar ao Con-
gresSo Nacional, de 120%: - _ .. 

Já se _S~be, nesse instante, que est!Jdos estão 
_ senão promovidos para uma reavaJiação do orça
mento para uma inflação de 250%. Mas o que 
é m_aiS grave, Srs.- Senadores, é que nessa falácia 
d() Ciovem_o, nessa coisa que Se _tenta tn_is6ficar_ 
peràrife a·Opinião pública, é que-somos os respon
sáveis .. Erri relaç~9 à dívida exte~. sequer o Go
verno brasileiro consulto_u o Congresso Nacional. 
E lsto:ontem;-na_-reunião ministerial·, não foi _dito; 
apenas disseram que hoje não se pode gastar 
porque o Congresso aprovou o orçamento. Mas 
a cau5<! principal, o mote nuclear da dívida exter~ 
na, este sequer tem passado pelo legislativo. 

Interessante, Sr. Ptesidente, que S. Ext ontem, 
o Ministro da Fazenda, disse que o Conselho .Mo
netário Nacional -e aqui abro apenas um parên
tese para fazer este pequeno comentário - não 

- seria mais convocado pelo telefone nem·medidas 
mais _seriam tomadas,.elefonicament~, Ora, este 
homem que é hoje Ministro da Fazenda, Sr. Presi
dente, já foi SecretárlO:Oeral ào mesmo .Minis-. 
tério, já se utilizou ci_Q_ telefone para dotar medidas 
do Conselho- Monetário Nacional, a pedido dos 
Ministros de então, a -quem S._Ex' serviu. 

Interessante tambéllJ., Sr. Presidente, antes de 
ade"irtiar nO- que ine iilteressa profundamente, ê 
que figuras que pertenceram à antiga República 
ou à República velha, questionam volta e meia 
o Governo passado, esquecendo que eles foram 
Parlamentares do GOverno anterior, serviram a 

esteS-COveinos-. Nos-Sã e_Sperança é de que a Na
ção brasileira não esqueça determinados fatos, 
Sr. Presidente, É tão comum hoje ver_ um parla
mentar ou urri ministro criticar o Qovemo.anterior, 
critiCa os governos autonl:á;rios. ÜJ(aiá o pOvo bra
sileiro saiba devidamente julgar esses homens 
que não s.ervern à Nação b(asileira; estão_ acostu
rriados a _s_eiYir à_ sombra do poder, estão acostu~ 
rriados a servir sempre .o poder, seja ele qual for. 

Mas, para mostrar, Srs. senadores, _que este 
GOverno está colocando o Congresso Nacional 
numa situação difícil e que é preciso uma reação 
nOssa através do nosso Presidente~ Senador Hwn~ 
berto Lucena. 

Vou ler algumas medidas tomadas pelo Conse
lho -Monetário Nacional -e vejo aqui o noPre 
Líder Senador Fernando Henrique Cardoso,_a 
quem respeito profundamente e em quem, neste 
instante, demonstio a ffiinha esperança, sem ser 
do_PMDB pela recondução de V. Ex!' à Uderança 
do "riãssO~' partido, por que não dizer assim. 

Mas veja V. Ex• e vejam os Srs. Senadores, 
o Conselho .Monetário Nacional aprovou, sem co
nhecimento do Congresso Nacional, sem que 
houvesse sequer uma ação do Congresso Nacio
nal, o seguinte: 

. -_"Aprovar rrledidaS relacionadas à m_anu
tenção em depósito, até 15~7~88, junto ao 
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Banco Central, __ das parcelas do principal de 
óperações de médio e longo prazos, devidos 
a instituições financeir~S dp exterior venqdas 
em 1986, que serão objeto de_ garantia por 
parte do Brasil. O Cõnselho Moo~tário N.acio
naJ aprovou, também, a adoção e aí é mais 
grave, Srs. SenaQores, e me permitiria cha
mar respeitosamente a atenção dos nobres 
üderes nesta Casa pelo período de 19-1 ~88 
a 30-6~88,-de medidas transitórias voltadas 
para as·amortiZ-a-Ções de parcelas do pdncipal 
de operações de médio e longo prazos devi· 
da_s a instituições finan~eiras do exterior." 

Srs. ·senadores, ontem, em Nova Jorque, o Pre
sidente do Banco Central, que havia dito e procla~ 
mado, na Comissão do Senado da República que 
apura o endividamento externo, que o Brasil ja
mais faria um pagamento sem que tivesse um 
acordo definitiYo, este mesmo homem, qUe: fez 
tal assertiva, ontem, disse que o Bras_il entregaria, 
hoje, a parcela de 350 milhões de dolares. 

O Sr. Jamll Haddad - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. FfAMAR FRANCO- COm multo pra~ 
zer, nobre Líder Senador Jamil Haddad. 

O Sr. JamD Haddad- Nobre Senador Itamar 
Franco, V. Ext enfoca 1.101 problema de grande 
conteúdo negativo, vamos assim diter, do Gover· 
no em relação ao. Congresso Nacional e à popu-
lação brasileira. Quero aqui lembrar ao nobre Pfe.. 
sidente da Comissão da Dívida Ext~ma.- nol)re 
Senador "Carlos Chiarem, ao nobre 8e!_ator, Sena-
dor Fernando Henrique Cardoso, que nós, mem· 
bros daquela Comissão, es:tamos neste mOmento 
fazendo o papel do marido traído. Em momento 
algum tivemos conhecimento de que, após a de
cretação da moratória, o nosso País já tiyesse 
pago 1 bilhão 896 milhões de dólares reJi'.do
nados com o serviço da dívida externa. Temos 
hoje em O Globo detalhad~ente colocad9 esse 
problema; o primeiro pagamento foi feito em 30 
de dezembro, e naquela época aqui havia estado 
o Sr. Fernando Milliet,' que afumou que em mo
mento algum o Sr. Fernão Bracher havia decl.a
rado que nós já havíamos pago alguma parcela. 
Pagamos uma parcela de 1 bilhão e 100 milhões 
no dia 30 de dezembro do ano próximo passado; 
pagamos outra parcela de 360 ini1hões de dóla
res, no dia 11 de janeiro de 1988; e pagaríamos, 
hoje, mais de 360 milhões de dólares, correspon· 
dendo- a 37% dos 930 milhões do chamado dé
bito dos juros da c:IMda do mês de jtmei_ro. Nobre 
Senador Itamar Franco, V. Ex', que levanta este 
problema de_ suma 9ravidade para o nosso País, 
pode neste momento, com o aparte que !h~ estou 
dando, pode ter a certeza de que temos wna 
Comissão Especial que está sendo enganada, es
tá sendo ilaqueada. Nós que representamos o 
povo somos·os últimos a saber. As medidas são 
tomadas à revelia do Çongi'esso Nacional, e agora 
tenta-se imputar, como diz V. Ex', a- culpa a tudo 
que vier a ocorrer, em razão do Orçamento unifi~ 
cada, ao Cohgressó Nacional. Meus parabéns a 
V. & _que levanta, ho mõrnénto propicio, essa 
coloca_ção que faz no momento. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço a V .. 
Ex", nobre Uder Senado_r Jamil Haddad .. V. Ex":_ 
tem toda a razão: mente-se, mente-se descaJada
mente neste Pafs. A prova e o resultado é _que 
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exatamente o mesmo Cidadão _que na ComiSsão 
da Dívida Externa disse que o Brasil não -faria 
esses pagamentos, hoje, está fazendo esses paga
mentos . .É incrível que se .ProCesse, à vistã do 
Congresso Nacional, um engodo à população 
brasileira. 

OUtra medida tomada pelo Conselho Monetário 
Nacional, vejam V. Ex"', -nObres Uderes Senadores 
Fernando Henrique CardoSo, Carlos Chiarelli,Jar~ 
bas Passarinho e Jamil Haddad: 

"Decidiu, também, o Conselho Monetário 
Nacional -sem a participação do Congres
so Naciona1- dissociar o programa de con
versão de créditos_ em investimento do pro
jeto de lançamento_ do bôl}uS de conversão . 
da dívida; formalizou a decisão de_ manter 
suspenso o pagamento do principal da dívida 
externa, a vencer no primeiro semestre deste 
ano; e fiXou o limite de 5,4 milhões de dólares 
para o atendimento dos gas~os gerais,_ refe
rentes à renegociação da dívida externa, in~ 
cJusjve com a alimentação." --

O Sr. Fernando Henrique ~ardoso .:_ per~ 
miteMme V. Ex? um apaiti::?____ --- - ~ -

O SR. ITAMAR FRANCO- Ç)uço o nobre-
Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso-- NoM 
bre _Senador Itamar Franco, quero,- em primeiro 
lugar, agradecer a V. Ex" as referências feitas a 
mim.· Aproveito a oportunidade para esclarecer 
ao PlenáriO desta Casa e aos meus Companheiros 
que acabo de tomar conhecimento de uma notí
cia do Jornal do Brasil, que anuncia que eu, 
juntamente com 20 Deputados, estaríamos por 
sair do PMDB. V. Ex" me Conhece, no momento 
em que tivesse que tomar uma dedsão desta_ 
natureza, a primeira Casa_ a saber seria esta, e 
eu o faria de própria voz e não por intermédio 
de terceiros, e_ anunciando a partir da Agência 
de Recife. Não quero averiguar quem informou, 
quem deixou de informar. Quero apenas dizer 
que isso não corresponde a qualquer declaração 
que eu tenha feito nesse sentido. 

Com relação ao que diz V. Ex•, Senador Itamar 
Franco, é tão grave a notlcia transcrita _aqui pelo 
O Globo, que já convers-ei com o Presidente da 
Comissão Especial da Dívida Externa, Senad9r 
Carlos Chiarelli, e pretendemos dar uma nota ain
da hoje. Estou tenninando o relatório de acompa
nhamento da negociação da dívida, feito por 
aquela Comissão, no qual pretendemos caracte
rizar as políticas que seguimos nestes óltimos me
ses, nesta matéria. Efetivamente, a mudança foi 
tütãl e brusêa, nã negociaçã_o da díyida._ total e 
brusca, quando cotejada com declarações não 
s6 do Ministro, mas do próprio Presidente da Re
pública. E nós as temos abundantemente. Mais 
ainda, a declaração feita pelo Ministro Mailson 
da Nóbrega, a nós, da Comissão, recentemente, 
contradiz, frontalmente, com o que foi feito pelo 
Presidente do Banco Central, pelo mel-!os o que 
se alega que teria sido feito pelo Presidente do 
Banco Central, e que hoje está reproduzido em 
O Globo. Importa talvez menos, neste momento, 
para nós, discutirmos mais a fun4_o qual é a poli
tica correta, coisa que fizemos aurãnte todo o 
tempo. V. EJc>S sabem que o aval que es~ Comis~ 
são-deu foi somente no sentido de que estávamos 
acompanhando a política e que efetivamente o 

. . 

que_ O GoVerno fazia era o que nos informava, 
e haVia discordâncias da Comissão sobre o modo 
m~-ªffiO Como- Se ~va a, negociação da dívida, 
sendo que eu pessoalmente favoreci o encami~ 
nhamento feito pelo Ministro Bresser P~~lra, ouM 
tros não o fiZeram. q que é grave é que, efetiva
rriente, hOuve uma declaração formal do próprio 
Ministr.P: Mailson da Nóbrega, dizendo que n:ão 
haveria mudança de política, e a mudança foi 
drástica. Fico-me perguntando: para que fizemos 
essa moratória? Essa moratória foi feitã para", final~ 
mente, pagarmos tudo, Sem nenhuma vantagem 
para o Brasil. Não houve nada, não houve quais
qu_er das medidas propostas. Se houvesse, seria 
um avanço. Hquve apenas wn acréscimo da díviM 
da. Aumentou o spread, aumentou a dívida, pa~ 
gamos a dívida, e não houve nada de negociação 
efetiva que justificasse termos feito tamanho sacri
fício. As medidas que V. ~ estava começando 
a comentar são tão ou mais graves do que as 
anteriores,- que dizem respeito à famosa conver
são da dívida. E, aí, também, todos os condicio
nliiite:> que haviam sido -p_ostos na negociaçãO. 
E nós acompanhamos isso muito de perto. Con--
versamOs nos Estados Unidos com os credores 
e com as autoridades americanas. É mérito Ser 
resSaltadO, aqui, que O MinfStro Bresser Pereira 
nos -infoi'mou passo a passo o que fez, assim 
c:on'lo o Presidente Fernando Milliet Então, estáM 
VáiTios aCOmpanhando efetivamente as negocia
ções~ acredito eu que com proveito para o Brasil, 
porque, em vários r:rromentos, o Senado pôde 
servir -de fórum para que se explicasse ao País, 
até mesmo para defender as negociações proposM 
tas. De repente, não só o fluxo de informações 
estancou, corriõ fomos surpteendidos por mecU
daS qlleiio.S leYam á situação anterior à da mora
tória. Por que, então, a moratória? O Presidente 
da República me chamou na manhã em que foi 
declarada a moratória e me disse que foi decisão 
pessoal, e pediu que a transmitisse aos Uderes 
....:::::. o que-fii ~·pedindo -apoio :_-coisa que tam
bém pedi- e achei que o Presidente da República 
as51hl-agru· porqUe as circunstâncias o levaram _ 
àquela decisão grave. E o S~nhor Presidente terá, 
i'l:a memOria,--0 registro das ponderações que lhe 
fiZ;-naqueJe dfa, sendo eu, sabidamente, uma pes~ 
soa qUe _tem uma posição política dita histórica, 
oti_ ·prdgréSsi~ta; ~ qúe, não obstante, ponderei 
a SUa EXCeJência das conseqüências eventuais 
de- uma moratória, porque tenho alguma no-ção 
de economia. Como V. Ex_o'. sabem, trabalhei na 
<:EPAL durante muitos anos, _trabalhei com Pre
bisch durante quatro anos, então tenho razoável 
c-oii:heê-iiTterifu dessa matéria. Ponderei ao Presi
denlealgumas-das- even6JãiS conseC{üêiiC!ciS: Mil
da assim, o Presidente coovenceu~me da neces
sidade da moratória naquele momento, e, não 
obstante, vejo agora que se recua e que se dá 
a impressão que fizemos a moratória por capri
cho, pOrq_ue, depois, pagamos tudo, e mais. Praza 
aos -~us. que t4do isso tenha sido_ apenas notícia 
de jorf1a1. Se não o for, é muito grave, e o Governo 
deve uma explicação ao P~is e a nós, também, 
pOis, como diz o Senador Jamü Haddad, teremos 
sido ilaqueados em nossa boa-fé. O Ministro, há 
três seiTlanas~ perguntado por nós, no Gabinete 
do Senador Carlos Chiarelli, declarou, perempto
riamente, que não havia qualquer mudança de 
posição no Brasil. No entanto, tudo o que está 
aqui é' uma mudança total da posiç!o do Brasil. 

Na questão da conversão da dívida,_ há: assuntos 
extremamente delicados e alguns até escabrosos. 
Não digo que já tenham ocorrido, mas o que 
se abre como possibilidade é rea1mente escabro
so, porque vamos começar a assiStir à multipli~ 
cação dos pães,_ só que o pão, agora, é a mudança 
do _dólar para o cruzado, a CQn)p_rã no câmbio 
negro e a ~Voltã para o exterior. São, reaJmente, 
aspectos muito disc:utfveis. O objetlvo prfiidpal 
da Cha._mada securitização da dívida, e, posterior~ 
mente, a questão relativa a como se transformaria 
a dívida em bônus com o desá:gio de mercado, 
são argumentos sólidos, que se poderia claraM 
mente, ao sol do dia, explicar ao País por que 
se estava fazendo. De repente, a conversão se 
faz, hoje, de_ uma maneira que - e não quero 
ser exagerado - só beneficiará: desproporcional
mente aos credores e não a nós. Não exigimos 
sequer que haja um deságio cp..~e justifique a trans
formação da dívida em investimento, sempre sob 
o mesmo pretexto de que, com isso, vamos real
mente reativar os investimentos. Parece.~me que 
o Governo nos deve explicações. Se,n() momento 
o aceitar mais, como fizeram os Ministros anterio
res, participar conosco .de um diálogo franco e 
reservado, mas que rlós permita informar, dentro 
dos limites da conveniência do País, a respeito 
das questões relativas à negociação da dívida, 
será o caso de convocarmos oS responsáveis peJa 
condução da política econômica, para que digam 
ao Senado a quantas andamos realmente, sob 
pena de nós todos, que temos-participado e, de 
alguma forma, empenhado a nossa sustentação 
a ·essaS negOciações, passarmos a ser consJd~ 
rados pela opinião pública como ornamentos. Na 
hora em _que o Governo já não precisa mais da 
nossa ajuda e da nossa consideração, toma deci
sões e nos surpreende pelos jornais. Lamento 
que não esteja presente o Líder do Governo, que 
poderia, talvez, rebater o mostrar com dados que 
V. Ex- não tem razão. Eu não lenho argumentos 
para contestá-lo e, assim, me somo a V. Ext. 

O SR. ITAMAR FRAI'ICO - Agradeço a V. 
Ex" 

O Sr. Carlos ChiareDi- Permite V. EX' wn 
aparte? 

O SR. PRESIDEI'fi'E (Jutahy Magalhães)
Pediria a V._ ~ que, após reSponder ao aparte 
do nobre Uder Senador Fernando Henrique Car
doso, e ouvir o Líder Senador Carlos Chiarelli, 
encerrasse o seu pronunciamento, porque o tem~ 
po de V. ~já está esgotado. 

O SR. ITAMAR FRAI'ICO - Obedecerei a 
v. &çsr. presjdente. 

Senador·Fernando Henrique Cardoso, aCho 
que o céu aQora do Governo iiãci -é o -céu- do 
Cruzeiro do Sul, é o céu do Fundo Monetário 
Internacional. Infelizmente, as medidas tomadas 
pelo Conselho Monetário lntemadonal aí _estão, 
sem a participaÇão do Congresso Nacional. E V. 
Ex.' -rerenu-Se bem a esse aspecto, fundamental 
o de disSociar O prógrãtnêlde coiiVérSão de crédito 
em investimentos do projeto de lançamento de 
bônus de conversão da dívida. O Congresso -tem 
que estar atento, as nossas lideranças deverão 
estar bem próximas dessa decisão, porque é uma 
decisão grave e que, Sr. Presidente, vai permitir 
negócios escusas em detrimento do País e da 
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nossa economia. O que é mais grave, Sr. Presi
dente, é que nós - particularmente V.P, que 
hoje preside o Senado da República- não pode
mos permitir que se minta à opinião pública dizen
do que o Congresso aprovou um Orçamento, que 
não é o Orçamento Unificado, de acordo com 
a política que aí está, feita por este Governo. 

Antes de encerrar, com licença d_e V. Ex", ouvirei 
o Senador Ciulos Chiarem. 

O Sr. Carlos Chiarelll - Dustre Senador_lta_
mar Franco, o Senador Fem~ndo Henrique Car
doso, üder do PMDB e, no caso também na con
dição de Relator da Comissão Especial da Dívida 
Externa, fez pertinantes e adequados mmentários 
sobre o quadro referente às negociações que hoje 
geram notícias que, se não chegam a ser de todo 
surpreendentes,. são, pelo menos, preocupantes, 
até mais do que surpreendentes. Vejo e ouço com 
interesse o pronunciamento que V. Ext faz, que 
é da maior seriedade. Apenas gostaria de fazer 
duas ou três considerações, já que a maioria delas 
as fez o Senador Fernando Henrique Cardoso, 
eu tem feito V. Ex" em primeiro lugar, dizer que 
a Comissão Especial da Dívida ~ema, em mo
mento algum, independentemente das caracte
risitcas de composição pluripartidária; que podem 
ter as Comissões desta _Casa _e do Parlamento, 
faltou ao que poderia _ser um dever elementar 
de respaldar as ações e as negociações que o 
Governo se propunha a fazer a nível externo, quan
do se fizeram conclamações em n-ome do inte
resse nacional Ouvimos, com a maior atenção, 
o Ministro da Fazenda e o Presidente_ do Banco 
Centra], que nos trouxeram o qUe seria o plano 
fmal de operações de negodações, que nos mos
traram item por item, e nos_ pediram respaldo 
naquele momento, que seria decisivo para o des
tino da negociação e das próprias relações econô-
micas intemadonajs do País. E, superando, inclu
sive, divergências partidárias, o Ministro recebeu 
a solidariedade, e a recebeu publicamente, como 
a teve o Presidente José Samey, quando nos con
vocou como üderes de Banc.ada, e, quando nos 
chamou como membros da Comissão EspeCial 
da Dívida Externa, para que entendêssemos-a de
cisão histórica que, naquele momeiit6, o Pais to
mava e que tinha determinado interesse, uma es
tratégia, um cronograma e_ motivações -da maior 
pertinência nas relações entre o T erc::eiro Mundo 
e os credores intemac;ion_ajs_, PQ~nto,_ nunca se 
faltou com o dever para com o Pafs sem que 
isto significasse quebrar o principio da autonomia 
e da independência, quer da Co!T'jssão, quer do 
Poder Legislativo. Lamentavelmente, o que se dis
se não se fez, e o que se fez, em _geral, não nos 
disse em tempo hábil. É esse fato que, hoje, nos 
traz inquietação, preocupação, e nos leva, inclu
sive, a perguntar do porquê da existência da pró
pria Comissão, do porquê nós, afinal de contas, 
como Poder Legislativo, estamos tentando cum
prir o nosso dever, fazendo esta ta(era de fiscali
zação e acompanhamento, e até que ponto se 
entende numa_ democracia, ou alguns querem 
entender numa democracia. a essa tarefa que é 
da maior valia política e da maior importância 
quanto à seriedade do processo. Temos ouvido 
autoridades, e se referia, recentemente, o Sr. Se
nador Fernando Henrique Cardoso sobre a visita 
do Sr. Ministro da Fazenda_._ há questão de 15 
dias, que nos dizia a oito, nove, de:l Senadores, 
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que não haveria tomada de posições nesse senti
do, e o disse de maneirã absolutamente clara. 
Não havia nenhwn tipo de dúvida sobre isso. Ago
ra, somos, de certafo_una, supreendidos com esse 
en:caminb_amento, com essa dec;isão que já tOma 
caracte_rfstica~ irreversíveis. Nãç ~rn.<?s pagar an
tes do acordo temporário. Pagou-se. Não vamos 
ao FMI antes do acordo_ global, exatamente por
que isso ~ cor:tfortado peJa diretriz tomada. Es
tá-se caminh<Jndo a passos largos e declarando 
que isso é bom. Não .di_scuto se é ou .não é_ bom. 
O que relembro é que se disse que n~Q era bom, 
e que se pediu apoio para que se sustentasse 
a posição de que isso não era bom. É a questão 
fundamental deste desajuste entre, inclusive, repi
to, os reiterados discursos do ilustre Senhor Presi
dente JoSé Samey, que nãO os mudou em exposi
ções assumidas pelos Srs. Ministros da Fazenda 
na açá"o _e_ efetiva e na negociação dfreta,_ onde 
há total choque de posiçõés. É neste sentido que 
o· no"sS-o pteza:do Senador Fernando Henrique 
Cardoso anunciava, e é a nossa intenção, digo 
ao Plenário da Cas~. da Presidência e da Relataria 
da Comissão, manifestar hoje, publicamente, atra
vés de um nota, uma Posição sobre o fato. E, 
de maís a mafs, está prestes a ser concluído até 
o_ fmal da semana, se nã_o me falha a memória, 
ou se não me engano, o infonne preliminar, já 
eom uma- análise completa da situação por parte 
do Relator. Teremos, no início da próxima sema
na, uma reunião da .Comissão para analísarmos 
este informe, para tomarmos uma posição e tra:

. zê-la ao Planário do Senado, inclusive, discutindo 
estes tópicos: para que seave a Com_i_Ssão? QU~ 
é a missão do Congresso e do Senado? Até que 
emos agir, e em que sentido? Porque acho que 
não podemos calar. Não podemos deixar de refe
rir que precisamos fiscalizar. No entanto, é preciso 
qüe se deixe -claro à- Opinião pública qual é a 
no.SSa força, qual a nossa-capacidade de influência 
de participação no processo·. · 

O SR. ITAMAR FRAI'ICO- Agradeço a V. 
Ex' a inteJVenção, Senador Carlos Chiarem, nobre 
Uder. Vamos aguardar, então, a nota de esclare
cimento. 

- Sr. Presidente, vou encerrar. Teria muita coisa 
ainda a falar, mas devo ser obediente ao Regi
mento Interno da Casa. 

--sr: PreSidente, eu -gostaria- de dizer, mais uma 
vez, finalizando, que o Congresso Na_cional conti
nua afastado das grandes deci~es naciqnais. Os 
Senadores Carlos Chiarem e Femando~Henrique 
CardoSo exemplificaram as falas do nobre Minis
tro da Fazenda e do Presidente do Banco Central. 
-o mal, Senador Cario~ Chiãrem, é qUe essas coi
Sas -são ditas ~ portas fechadas. Elas precisam 
tomar-se claras, pata que a opinião pública possa 
julgâ-las. 
_ Vou encerrar, Sr. Presidente, lembrando Eucl_i
Qes (la Çunha no ~ "C<?~trast~s e CoilfrontOs": 

"Será o eterno tatear entre as miragens 
de um processo falaz e duvidoso." 

P8ra mim,--Sr. Presidente, este_ é um Çiovemo 
falaz. (Muito bem.!) 

-- -Õ-SR. PRESiDENTE (Jutahy Magalhães)
Çoncec1o a palavra ao nobre Senador Leite Cha
ves. 
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O SR. LEITE-CHAVES (PMDB- PR. Pronun· 
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores~ 

Recentemente, os jornais informaram que o 
Presidente da Repúbüca indicoU p_ara- esta Casa 
o seu Uder, o üder do Governo, cuja IndicaÇão 
recaíra na pessoa do Senador Rachid Saldanha 
Oerzi. 

Isso me preocupa, Sr. Presidente-, pOrque oRe. 
gimento não prevê essa figura de Uder do Gover
no. Temos o üder da Maioria, o Uder da Minoria, 
como temos as- representações partidárias. Mas, 
a preocupação aumenta na medida em que o 
Senado tem funçõeS _espeCificas, em que tem atri
buições concretas e definidas. Ca_be ao_ Senado 
aprovar_ empréstimos externos e internos, aprovar 
a indicação de Embaixadores, de Ministros das 
diversas cortes. Então, Sr. Presidente, tenhamos 
aqui um üder do Governo e tenhamos um Líder 
da Maioria. Aliás, na Casa, o líder do Governo 
é o Líder_da Maioria. Vamos viver assim u;n ~lima 
dos. mais difíceis, pior do que aqUele que a Câma

_ra e a Constituinte estão vivendo. Criar-se-á para 
nós aqui um clima da mais elevada suspeita. Se 
um pleito do Governo for aprovadO nesta CaSa, 
serão os Senadores acusados de que capitularam 
às suas influências, Se, porventura; votar-se contra 
um empréstimo a uni Estado, a uma indicação 
essencial, estaremos sendo taxados, pelas nossas 
bases ou pelos Estados, de estarmos votando 
contra o interesse comum. 

A esse respeito, existe aqui hoje, na Folha de 
S. Paulo. um suelto interessante, cujo títuJQ ' 
·o seguinte: "A ·síndrome de Maiuf', que diz: 

''0 Deputado Caía Pompeu de Toledo, co
lega do Senador FernandQ tte_nrique Carde> 
so, no· naufrágio ·paulistano do PMDB de 
1985, i.ci.- Votar, no Congresso Constituinte, 
por cinco anos de mandato para o Presidente 
José Sarney. Chegou él assinar a emenda 
fw\a_the~s le!lSen pelos ciitoo" arios. mas nao 
vai mais; virou "quatra.nista,". Não quer carre
gar a acusação de ter levado_ algum para 
dar mais doze meses a Samey." 

Sr. Presidente, isto é muito grave. Os Senadores 
mais experientes, mais amadurecidos não have

. rão de posicionar-se por impulsos pessoais para 
que se crie, nesta Casa, esse clirha; clima de com
prometimento, de _suspeita constante, para ser
mos julgados da maneira pior possfveJ. 

Sr. -Presidente, o Líder do Óovemo, é o üder 
da Maioria; se o PMDB é maioria, não pode estar, 
sistematicamente, contra o Presidente da Repú
blica nem pode capitular, tota1mente, ao Presi
dente. O üder tem que ser um homem que mere
ça, pelo menos, confiança do Governo e do nosso 
partido porq"Ue, do contrário, esse· clima de lide
rança dual nos levará ao dilema de sermos julga
dos desfavoravelmente e a toda hora tanto pela 
opinião pública quanto pelas nosSas ba-Ses. 

Veja V. Ex' que uma· questão ffienor, corno a 
dos quatro ou cinco anos, dividiu o Pafs: então 
há cartazes, em todo o País, daqueles que admi
tiram a possibilidade de votar no Presidente pelos 
quatro anos. 
- Esse clima, Sr. Presidente, tem de ser afastado 

deSta- Cãsa. Creio que o Presidente José Samey 
Conhece o -Senado nos seus mecanismos, pois 
Sua Excelência integrou esta CaSa durante muito 
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tempo e Sua Excelência --sabe que-- iSSO ifá nos 
levar a uma situação extremamente difícil. 

Sei que há Senadores, inclusive do nosso Parti
do, em franca posição contra o Presidente da 
República, como há deles que estão favoravel
mente posicionados. Mas, os elementos mais in
dependentes, e nesse lugar eu me coloco, Sr. 
Presidente, não admitimos que esta Casa venha 
a se tomar um ambiente poluído de julgamentos 
dificeis e comprometedores. 

O grande Uder, o hábil Parlamentar é aquele 
que evita caminhadas difíceis. Sei que alguns de
sejam, até agora, lançar um outro Uder para que, 
digamos, aqui, eles se engalfinhem. Mas eles não 
estão atentando para essa posição de serem julga
dos constantes e permanentemente em qualquer 
passo, a todo e qualquer instante. 

O Senador Rachid Saldanha Derzi, antes mes
mo de comunic-ar à Casa esse seu novo encargo, 
já nos jornais está dito que S. EJcl' está atuando, 
desencavando processos antigos, pleitos antigos 
de interesse de Senadores que estão afastados 
do Governo, porque não foram atendidos. Os jor
nais estão dizendo isto hoje. E já se pensou, quan
do o Senado se transformar em uma mercancia 
de interesses, Sr. Presidente, __ quando somos uma 
~sembléia de Estado e não apenas uma Câmara 
popular? A harmonia sempre existiu aqui nos ins
tantes mats difíceis, mas eu posso assegurar que 
urna situação dessa vai-nos trazer posições extre
mamente embaraçosas e difíceis. 

Poderíamos até tomar essa posição, exigir uma 
liderança tendo o Governo contrário, mas o PMDB 
teria que sair necessariamente do Governo, por
que não podemos ficar com posições dúbias ou 
com as duas lideranças aqui se chocando~ De 
outro lado, não existe essa figura _de Líder do 
Governo. Então, se existisSe, e isso ri1esmo fosse 
admissível, qual seria a_ função de um wder do 
Governo? Defender suas posições nesta Casa 
Mas o Regimento nem sequer lhe asseQura a pala
vra, porque não lhe reconhece a existência. Então, 
qual é a finalidade? Fazer mercancias, conces
sões. O Presidente, às vezes, em suas ênfases, 
tem admitido que faz concessões a quem lhe 
respalda as posições. Mas será que S~ Ex1' teria 
determinado um líder para esta Casa com essa 
finalidade? 

Sr. Presidente, faço este discurso, este pronun
ciamento, para reflexão dos nossos pares, para 
que não permitamos aqui que se forme aquele 
ambiente de suspeita e dúvida permanente. Veja 
que na Constituinte, que não é uma Assembléia 
permanente, é transitória, o ambiente está irrespi
rável em razão desta questão de liderança de Go
verno. Como é que vamos admitir isso aqui? 

Nós teríamos c:ondiç:ão, Sr. Presidente, para fa
zer sentir ao Presidente da República que estare
mos dispostos a ter uma liderança que merecesse 
também a confiança do Governo, mas desde que 
S. Ex" retirasse o que indicou para esta Casa, 
porque isso vai nos _d!vidir, vai nos amesquinhar, 
vai nos jogar uns contra os oufros, e, o pior, vai 
dMd.ir a Nação. 

Não creio que haja dificuldade nisso. Tem os 
Senadores nesta Casa que merecem o respeito 
do Presidente e, ao mesmo· tenipo, mais ainda 
o respeito desta Casa. Tem os diversos, e eu, só 
para citar um dos que estou vendo aqui em plená
r1o cito o Senador Nelson Carneiro. Já que _a lide
rança,. do Senador Fernando Henrique Cardoso 

estâ- tetmínando agora,- pcirque é Líder por um 
a!lo _e nós não temos admitido recondução, por 
que não fazemos uma reflexão nesse sentido? 
Criat-irioS i.ü·it-dliiia de convivênda, sobietudo até 
que a Constituinte termine, porque, se isso não 
ocorrer, Sr. Presidente, vamos_ter conflitos graves 
aqui; susp_eitis Permaner1tes. E será que uma Ca
sa de homens sábios, amadurecidos, val permitir 
que q Presidente_ faça issO, que ele nos divida, 
que ele nós foi-ce a viver num clima de suspeita, 
quando esta Casa terá, doravante, de ser um fulcro 
~as_ grandes discussões nacionais? 

Há líderes impulsivos que, por vaidade pessoal, 
levam o Partido a situações difiçeis, mas não ad
mitimos isso aqui, Sr. Presidente. Eu pelo menos 
não admitireL Digamos que extstam essas duas 
lideranças; tomarei posições sempre pessoais. 
Nao admitirei ficar num partido em que existam 
duas lideranças: um querendo levar o Partido para 
determinadas situações de confronto, e outro 
querendo fazer mercancia nesta Casa. 1sso nós 
não admitiremos. 

Srs: Senadores, apelo à grande inteligência e 
habilidade de V. Ex~ para não permitir que situa
ções ·dess~s se (:riem; que o Presidente da Repú
blica seja ouvido a respeito, reflita melhor e que 
rióS eiltãO tenhamos uma liderança comum da 
f.t\a!oria desta Casa, para que não fiquemos sendo 
divididos perante decisões e posições que tenha
mos que assumir. Aí a situação nacional se agra
vará mals seriamente ainda. 

Não sei se muitos atentaram para a natureza 
dessa situação; ~la é extremamente grave, difícil. 
- Era -o que tinha a dizer, nesta manhã, Sr. Presi
dente. (Muito bem!) 

-DUrante o discurSo do Sr. Leite Chaves 
o Sr. Jutahy Magalhães deixa a cadeira da 
Presidência que é ocupada pelo Si: Dirceu 
Carneiro. · 

- Durante o discurso do Srr Leite Chaves 
oSr. Dkceu Camelto deixa a cadeira da Presi
dência qUe é ocupada pelo Sr. Jutahy Jvfaga
lhães. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Tendo em vista a criaçª-o, _através da Resolução 
no 22, de 1988, de iniciativa do Senador Carlos 
Chiarem e outros Srs. Senadores, da Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar, 
em profundidade, as denúncias de irregularida
des, inclusive .corrupção na administração públi
ca, ultimamente tornadas tão notórias pelos 
meios de comunicação, a Presidência.. de acorào 
com as indicaçôes das Lideranças, designa, para 
integrarem a referida Comissão, os seguintes Se
nadores: 

Pelo Partido do Movimento Democrátic_o Brasi
leiro-Titulares- Mendes Canal e, Jutahy Maga
lhães, Mansueto de Lavor, José fgnácio Ferreira, 
José Paulo Bisol, Severo Gomes; Suplentes -
Chagas Rodrigues. _José Fogaça, Cid Sabóia de 
Carvalho e Nelson Wedekin. 

Pelo Partido da Frente Uberal - Titulares -
Carlos Chíarelli, José Agiipino Maia; Suplente -
João Menezes. 

Pelo Partido Democrático Trabalhista- Titular 
- Mãú:rídO Cárrêa. - -

Pelo Partido Trabalhista Brasileiro- Suplente 
-Carlos Alberto. 
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O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Tendo em vista a criação, através da Resolução 
ri"- 173, de 19&_7, de iniciativa do Senador José 
lgnácio Fem!irã- e OutrOs Srs. Senadores, da Co· 
missão Parlamentar de Inquérito destinada a in
vestigar os fatos relacionados a denúncias sobre 
a intermediação de pessoas tisicas e jurídicas na 
captação de recursos déstinado~fa Estados e Mu
nicípios e a e-ntidades governamentais, a Presi
dência, de acordo com as indicações das lideran
ças, designa, para integrarem a referida Comis
são, os seguintes Senadores: 

Pelo Partido do Movimento Democrático Brasi
leiro- Titulares- Mendes Canal e, Jutahy Maga
lhães, Mansueto de Lavor, José lgnâcio Ferreira, 
José Paulo Biso!, Severo Gomes; Suplentes -
Olagas Rodrigues, José fogaça, Cid Sabóia de 
Carvalho e Nelson Wedekin. 

Pelo Partido da Frente Uberal- TitUlares
Jorge Bomhausen, João Lobo; Suplente -João 
Menez:es. 

Pelo Partido Democrático Trabalhista- Titular 
-Maurício Corrêa. 

Pelo Partido Trabalhista Brasjleiro- Suplente 
- Carlos Alberto. -

O SR. PRE!õiDENTE (Jutahy Magalhães) -
Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Estão presentes na- Casa 68 :Srs. Senadores. 
Há número regimental para deliberação. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERI.MENTO 
1'1•11, de 1988 

Nos termos do art. 198, al.ínea d,_d_o· Regimento 
interno,_ requeiro inversão da Ordem do Dia, a 
fim de que a matéria constante do item_ n\1 20 
seja submetida ao Plenário em 4~ lugar. 

Sala das _Sessôes, 2 de fevereiro de 1988. -
Dirceu Carneiro. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
em face da deliberação do Plenário, fica ~elta a 
inversão da pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Item 1: 

_Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n' 1. de 1988 (n' 303/87. 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que concede pen
são especial a Dona Maria Carolina Vascon
celos Freire, tendo 

. -PARECER FAVORÁVEL, profendo em Pie. 
nário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária anterior, tendo a votação sido adia
da por falta de quorum. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. senadores que O ápi-oVaili.-queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado._ 
O projeto vai _à_ sanção. 

e o seguinte o projeto aprovado 
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA 

1'1• 1, de 1988 

(N"_303/87, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Concede pensão especial a Dona Ma· 
ria Carolina Vasconcelos Freire. 

O Co-ngreSso Nacional decreta; 
Art. 1~ Fica concedida a Dona.Maria Carolina 

Vasconcelos Freire, viúva do Ministro Marcos de 
Barros Freire, falecido em conseqüência de acj
dente no desempenho de suas funções, pensão 
especial no_ valgr e_quivalente a 20 (vinte) Veze:;_ 
o saJárío minimo de referêhcia: 

ParágrafO único. A pensão de que trata este 
artigo é vitalícia e reversível, conforme o disposto 
na Lei n~ 3.373, de 12 de março de 1958. 

Art. 2? Fica vedada a ac_umulação deste_ be
neficio com quaisquer outros recebidos dos co
fres públicos, resguardado o direito de opção. 

Art. 3~ A despesa decorrente desta (ej çorrerâ 
à conta de Encargos Previdenciários da União
- Recursos sob a Supervisão do Mi_nistérip dª 
Fazenda. 

Arl 49 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. s~ Revogam-se as disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
ltem2: 

Votação, em turno único, do Projeto c!e 
Lei da Câmara n~ 2, d~ 1988 (n9 3'02/87, 
na Casa de origem), de_inlciativa _do Senhor 
Presidente da República, que concede pen
são especial a Gilson da Silva Mal:tin§ e dá 
outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária ãnterior, tendo a votação sido adia
da por falta de quorum. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o_aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O prqjeto vai à sanção. __ 

E-o-seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N~"2,de 1988 

(N• 302/87, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor Presldente 
da República) 

Concede pensão especial a Gilson da 
Silva Martins e dá outras providências. 

O Cohgressso Nacional decr~ta: . _ ~ ~ 
Arl J9 Fica concedida a Gilson da Silva.Mar

tins, mho de Vivaldino Menezes Martins!: Qe Serlei 
da Silva Martins, acidentado por viatura militar, 
em 28 de setembro- de 1973, pensão especial, 
mensal, equivalente' a 2 (duas) vezes o salário 
mínimo vigente no País. 

Art. 2~ O bene_ficio instituído_ por esta lei é 
intransferível e extinguirHse-á com Ç3 morte do be-
neficiário. _ _ _ 

Art. 3~ A despesa decorrente desta lei çorrerá 
à conta de Encargos Previdenciários da União 

- Recursos sob a Supervisão do Ministério da 
Fazenda. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. _ 

Art 59 .. Revogam~se as disposições em con
trário,_ 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
ltem3: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n9 3, de 1988 (no 266/87, 
na Casa de origem), de inidativa do Senhor 
Presidente da República, que concede pen
são especial a Benedito Moreira Lopes, pio
neiro do esporte automobilístico brasüeiro, 
tendo 

- -PARECER FAVORÁVEL, pro[eiíiloem ple
nário. 

A matél-ia C9I:tStou da Ordem do Dia na sessão 
- extraordinária anterior, tehdo sido sua votação 

adiaCfa pof falta---'ae quorum. - --~-

PaSsa-se à vOtação do projeto em turno único. 
~~Os Srs._ SenadOrés que o aproVam queiram per· 
manecer sentados. (Pausa.)_ --

Aprovarlo. 
O projeto vãrà--sahÇ-ão. 

__ I:. o seguinte o proj~to aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N~ 3, de 1988 

(no 266/87, na Casa d-e-origem)-

(De iniciativa do Senhor Presidente 
------ -tia República) 

-Concede pensão especial--a Benedito 
.Moreira Lopes, pioneiro do esporte auto
mobllístlco brasileiro. 

O COngressO Nacional decreta: 
Art. 19 Fica concedida :a Benedito Moreira Lo

pes, pioneiro dO eSporte autOmobilístico no Brasi~ 
pensão especial, mensai, vitalícia e trahferível pela 
metade à esposa, equivalente a 10 (dez) vezes 
o valor do salário mínimo.de referênda. 

Art. 2ç A periSão de que trata o art. 1 ç desta 
lei correrá à conta de Encargos Previdenciários 
da União -Recursos sob a Supervisão dá Minis
tério da Fazenda. 

Art 3o Esta lei entra em vigor na data de sua 
publícação. 

Art. 4? Revogam-se as disposições em co_n
trârio. -

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Em razâo oda inversão- da Ordem do Dia, através 
de requerimento aprovado pelo Plenário, passa
mos ao item 20 da pauta~ 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Item20: 

- - ---~ Votação, em turno único;-do Requerimento 
n9 1 O, de 1988, de autoria do Senador Jamil 
Haddad, solicitando,-ao Ministério das Comu
niç.ações1 inforl'l:J~Çõ~s sobre o critério_ ad.o

-taqo pelo ·atual Governº a conces~o _de ca:
nais de rádio e de teleVisão através daquele 
Ministério. 

-A'õlâtérla Cõilstõu da Ordem do Dia da -sessão 
eXtraordiliária ahterior, fehdo Sido sua-votação 
adi.ada pOr faltá de quorUm: · · 
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Passa-se à votação do Requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. N~or Júnior- O Sr. Presidente,_re-
queiro verificação de votação: --

. O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Será feita a verificação solicitada: pelo nobre Sena
dor Nabor Júnior. 

A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem 
seus lugares para se proceder à verificação reque
rida. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Juntahy Magalhães)
como vota o Líder do PMDB? 

O SR. FERNAI'IDO HEI'IRJQUE CARDO
so....:..sim. 

-o SR. João Menezes - Sr. Presidente, pela 
oTde_mt -

o--reqUerimerito que -estamos votando é para 
alterar a pauta dos trabalhos? 

O SR. PRESIDE!'ÍTE (Jutahy Magalhães) -
Não, a pauta já foi alterada por decisão do Plená
rio; agora, estamos na votação do item 20 da_ 
pauta, que passou a ser item 4, ou seja, o requeri
mento de autoria do Senador Jamil Haddad, que 
solicita informaç®s sobre o critérlo ado__!ado pelo 
atual Governo para a concessão de Cariais de 
rádio e televisão, através daquele Ministério. 

Corria vota, entãO, o Líder çio PfL.? 

O SR. JOAO MENEZES -Acho qu~ esta 
pauta nãO poderia ser alterada. Por ISto, VOtO não. 

O SR: PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Como vota o Líder do PDS? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Abesten
:S::ã_o __ . 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Como vota o Líder do PDT? -

O SR. MAURÍCIO COR.RêA- Sim. 

o· SR. PREsiDENTE (Jutahy Magalhães) -
Como vota o Líder do PTB? 

O SR. CARLOS ALBERTO- Sim. 

Q SR. PRESIDENTE (Julahy Magalhães) -
Conlo vOtcúiUder do PMB? _ -

O SR. ANTONIO FARIAS- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Não há membros do PSB e do PDC presentes. 

Os Sts: Senadores já p-odem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "'SIM"" OSSRS. SENADORES: 
Afonso Arinos - Aluízio Bezerra - Antonio 

F~as -Carlos ~erto :--:--:Chagas ~odriQUes -
D1rceu Cameir_o - Fernando Célfdoso - Itamar 
Franco--:- Leite-Chayes........,. Luíz Viariã -_Mansueto 
de LãVOi-" :__ Máfciõ Lacerda ___: Maurício Cofrêa 
- Mendes Canale - Nelson Carneiro - Nelson 
Wedekin - Pompeu de Souza - Ronan Tito -
S~ero Gomes_ .::.... __ Wnson ~artins_ · 

VOTAM ''NÃO"' OS SRS. SEtfADORES: 
João fv\enezes 
NaborJúriior 

~-SE OE .VOTAR: 
Jarbas Pass~nho 
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O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - - - 9 -
Vai-se proceder à apuração. (Pausa.) Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-

Votaram SIM. 20 Srs. Senadores e NÃO, 2. ção n9 33, de 1958, que autoriza a Prefeitura Muni~ 
~o~ve 2~ abstenção. -- cipa1 de Mo coca, Estado de São Paulo, a contratar 

0 : votos. operação de crédito no va1or correspondente, em 
Não houve quorum~ De acordo com -o Regi~ cruzados, a 21.146,22 Obrigações do Tesouro 

menta fntemo, a Presidência acionará as campal- Nacional _ OTN, tendo 
nhas por dez minutos para comparecimento dos PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenárfo. 
Srs. Senadores a Plenário. 

Está suspensa a sessão. -10-

(Suspensa às 12 horas e 4 minutos, a ses- VOtaÇão, em turno único, do Projeto de Resolu-
são é- reaberta às 12 horas e 14 minutos.) çãcin9 34, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni

O Sr. Jutahy Magalhães deixa a cadeira 
da Presklértcia que é ocupada pelo Sr. Dirceu 
Camei'ro. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro. Fa
zendo soar a campainha) - Está reaberta a ses
são. I:: evidente a falta de número em plenário. 
Em conseqUência, fica a votaÇão -da matéria adia
da, bem como as demais constantes da Ordem 
do Dia, que estão em fase de votação. -

São _os seguintes os itens que_ têm votaçao 
adiada. 

-4-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

çio n9 28 de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Caçapava do Sul, EStado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 3.689,02 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-5-
Votação, em turno única, do Projeto_ de Resolu

çion929, de 1988, q~eautorizaaPrefeituraMuni
dpal de ltaberaí, Estado de Goiás, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 13.650,42 Obrigações do Tesouro Na clo-
nai- OTN, tendo _ _ __ 

PARECER FAVORÁVEl., proferido em. PÍenârio. 

-6-

cipal de Alvinópolis, Estado de Minas Gerais, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 20.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nadonal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-11-

Vofaçao, em turno único, do PrÕjeto de Resolu
ção n9 35, de 1988, cjUe aUtOriza o Governo do 
Estado do Acre a contratar operação de crédito 
no vlor corr~spondente, em cruzados, a 
1200'.000,06 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECERFAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-12-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 36, de 1988, que autoriza o Governo do 
Estado do Acre a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
1.879.699,25 Obrigações dO Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-13-

Votação, em turno (mico, do Projeto de Resolu
ção n9 37, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Angélica, Estado de Mato Grosso do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, _a 4.600,0_0 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

·PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-14-

Votação_, em turnc;> úrú~C?! do Projeto de Resolu- _ Vo:ação, em turno ónico, ~o Projeto ~e ~~sqh~-
ção n9 30, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni~ ç~o n· 38, de 1988, que au~~a-a Prefe1tl.lfa My!u-
cipal de ltapuranga, Estado de Goiás, a contratar c1pal de ~-~~pa'(a_do--Sul, EStado do ~o Grande 
operação de crédito no valor correspond~nte, em~ -~do Sul, a contratar operação de crédito no val~r 
cruzadas, a 48.000,00 Obrigações aõ Tesouro corr:spondente, em c~dos, a 13.519,74 Obn-
Nacional _ OTN, tendo _ gaçoes dC? T escuro Nac_lonal- <?TN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferiâo em Plenário. PARECER FAVORÁVEL, profendo em Plenário. 

-7- -15-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 31, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Janduis, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 8.424,51 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-a-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n"' 32, de 1988, que autoriza-a Prefeitura Muni
cipal de Monteiro, Estado da Parcuba, a contratar 
operação de crédito no vaJor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEl., proferido em Plen6rio. 

Votação, em turno úrüco, do Projeto de Resolu
ção n9 39, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Janduís, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados. a 2. 790,0_0 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁvEL. proferido em Plenário. 

~16-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 40, de I 988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Anastácio, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 49.342,11 Obriga
ções do Tesouro Nadonal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEl., profericlOem Plenário. 
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-17--

Votação; em turno único, do Projeto de R~solu
çãon"'41, de 1988,-qUe-autoriza:-a: Prefeitw-aMuni
cipal de Antônio João, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação _de crédito rro valor 
correspondente, em cruzados, a 4.800,00" Obriga
ções tio Tesouro Nacional- OTN. tendo 

PARECER FAVORÁVEl., proferido em Plenário. 

-18-

Votação, em turno único; do Projete> de ReSQI.u~ 
ção n9 42, de 1988, que aut~rlza a PfefeítUra Muni
cipal de Arai Moreira, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzadaS,' a 48.411,27 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo· 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-19-· 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 43, de 1988, que autoriza a Pi"efeituia Muni
cipal de Rio Branco, Estado do Acre, a contratar' 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 30.075,18-0brigaçõeS do--Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Volta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB-M 
Pronuncia o seguinte discurso, sem revislo do 
orador,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em primeiro lugar, pretendo transcrever nos 
Anais desta Casa uma nota Pública da Univer
sidade Federal da Bahia: 

'"NOTA PÚBUCA 

A.liFBa exige respeito! 

A UniversJdade Federal da Bahia foi trafdaJ 
O ministro da EducaçãO, Hugo Napoleão, 
acaba de nomear o quinto colocado na lista 
sêxtupla, o Prof. José Rogério Costa VarQens 
- candidato que obteve apenas 3.65% dos 
votos da comunidade universitária - como 
Reitor da UFBa para o quadriênio 88-92. Tal 
ato, ilegítimo, espúrio e provocador, repre
senta a continuidade das politicas vigentes 
no perfodo da ditadura, responsáveis pelo 
~_stado de decadência em que se encontram 
hOje as universidades brasileiras. 

A ampla consulta realizada em outubro de 
1987, envolvendo as entidades representa
tivas da comunidade -APUS, ASSUFBA e 
DCE -~ bem como a ~eitória e a admim. 
tração central da Universidade, cujo resultado 
foL ratificado,~e re~eb_eu 9 apoio dos Órgá 
Colegiados Superiores da UFBa, e ainda de 
entidades representativas da sociedade civil 
e da comunidade mais ãfripla, roi agora des
respeitada por esse ato de violência do minis
tro da Educação. 

Repudiar tal ato e exigir o respeito à vonta
de dos professores, estudan~s e func_joná
iios da UFBa é um dever que se nos impõe 
como obrigação civica de defender nossa 
autonomia e de zeJar pela UniVersidade -
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pa.trimônfo do povo brasDeiro e não espaço 
de manobra para os interesses de uma polí
tie.a corrupta e anti-democrática, instaladél no 
poder em Brasília à revefia da vontade dos 
brasileiros. 

A Universidade não é urn pasto para os 
políticos no poder. EJa é nossa, é do povo 
brasileiro, Por isso, a AP<.IB, a ASSUFBA e 
O DCE -entidades representativas dos pro
fessores, funcionários e estudantes da UFBa 
-vêm, de póblico, manifestar o seu repúdio 
a esse ato e declarar sua lntenção de lutar 
para que ele seja revisto e para que tenha
mos, na Reitoria, aquela na qual a comu
nidade universitária depositou a sua confian
ça -a Prof' Eiiane Azevedo. 

Salvador, 28 de janeiro de I 988 
APUS - Assoc:::iac;ão dos Professores Uni

versitários da Bahía. 
ASSUFBA - Associação dos Servidores 

da Universidade Federal da Bahia 
DCE DA Qflla - Diretório Central dos 

Estudantes da Universidade Federal da Ba
hia. 

Ato público de repúdio pela não nomeação 
do mais votado para a Reitoria da UFBa e 
pela - indk:ação do mais votado 5' feira 
- I O horas -Auditório dtt Reitoria." 

T. Bahía 29-1-88 

Sr. Presidente, trago esta nota ao conhecimento 
di Casa porque na Bahia, realmente, foi cometido 
lllli5 um ato de violência por parte do Governo 
Federal. Já Vi que o Senhor Presidente da Repú~ 
bica não gosta dos resultados eleitorais, não res
pdta a vontade majoritária e democrática nç nos
oo Pa!s. 

O que sentimos, nas eleições de 1986, é que 
sua Excelência resolveu ignorar, resolveu passar 
a governar com seus amigos. principalmente com 
aqueles derrotados nas umas. 

Na <lniversidade Federal da Bahia foi feita uma 
eJeiçio 'democrátic:a, com os professores, estu
dlntes e funcionários. 

0Se0hor Presjdente da República prefere esco
ller aquele que obteve apenas 3,63% dos votos, 
leYe trezentos e poucos votos, quando a primeira 
cdocada recebeu perto de sefs mil sufrágios. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Pennhe V. Ex' 
wn aparte, nobre Senador Jutahy Magalhães? 

O SR. J(ITAHY MAGALfi.4Es- Poderia 
dizer, Sr. Presidente, antes de conceder o aparte 
ao nobre Senador Pompeu de Sousa, que a llsta 
é sêxtupla e o presidente pode escolher qualquer 
wn dos seis. Mas deve haver respeito à vontade 
de urna maioria que foi chamada a escolher, e 
o presidente, de bom senso, não daria ao seu 
Ministro da Educação a determinação para esco
lher aquele que nao mereceu o apoio da comu
nidade. 

Concedo o aparte a V. Exa., Senador Pompeu 
de Sousa. 

O Sr. Pompeu de Souza- Nobre Sena
dor Jutahy Maga1hães, quero solidarizar-me com 
o diswrso de V.Exa., não por algum motivo de 
ordem pessoal, contra a posi~o do Presidente 
da República, embora deva reconhecer e procla
mar que essa atitude deve ter como fundamento, 
como motivação, mais uma reta1iação contra o 
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bravo Governador Waldir Pires. portanto, uma re
taliação que atinge o grande Estado da Bahia 
e o povo baiano, na figura do Reitor da Universi
dade. Falo como um velho professor universitário, 
desde o fim dos anos 40, e bato-me justamente, 
e como sempre, para que a comunidade univer
sitária tenha um papel decisivo na própria vida 
da lnstituJçáo, solidarizo-me com V. Exa. e ·apro. 
veíto a oportunídade, para acentuar o caráter não 
personalista do meu aparte, porque, quando fiz, 
hoje, meu discurso de improviso, esqueci-me de 
uma circunstância, ao assinalar a minha presença 
na reportagem da revista Veja, em que a revista 
diz, com razão; que eu havia declarado se querem 
Q1a,Jd~ o nord_estino de volta, têm que começar 
pelo Presidente Samey, que é maranhense - a 
frase compl~ não foi apenas esta. Eu disse: 'lo
dos nós, maiores de 27 anos, em Brasilia, somos 
riJígrantes e, portanto, devemos ser mandados 
de volta, lnclusive eu que sou cearense, e o Presi
dente Sarney, que é maranhense" incluí-me, tam
bém, como todos nós _que _somos_rnaiores de 
27 anos. Este é o ladó piCaresC:õ dá rrieu aparte. 
Agora, quero congratular-me com o dJscurs9 de 
V. Exa., porque vem em defesa -da dignidade uni
versitária e em defesa da dignidade do povo baia
no. 

O SR. J(ITAHY MAGALHÃES -Agradeço 
o aparte de V . .Ext, Senador Pompeu de Sousa. 
em que declara que é u1h ato a mais na retaliação 
que o Governo Federal tem feito com o nosSJ:f 
Governador. 

O Governador teve a oportunidade de dedarar 
publicamente, como é de seu hábito, que não 
foi ouvido, não foi consultado a respeito dessa 
nomeação. Quando há entendimento entre o Go
verno Federal e o Governo Estadual, mesrno o 
ato sendo da autoria do Presidente da República 
e do Sr. Ministro da Educação, sempre houve 
o hábito de se consultar os GovernadoreS a res
peito da nomeãÇãci do Reitor da Universidade, 
porque deve haver um entrosamento_ muito gran~ 
de entre a Reitoria e o Governo do Estado. lnfellz~
mente, na Bahia, mais uma vez, o nosso Gover
nador não foi consultado em atas _do .Governo 
Federa~ que dizem respeito aos !!lteresses baia-
nos. _ -~ 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, mel.J pro
num:lamento de hoje é sobre outro assunto. 

Tenho- pautado meu comportamento como 
Parlametar na defesa Intransigente do Poder Le
gislativo. Estou convencido de que só há um ca
minho para democracia: a desmonopolização do 
poder. Em nosso País, de longas tradições mono
pólicas de controle estatal, isto é um verdadeiro 
desafio. Mas, vamos enfrentá-lo e vamos vencê-Jo! 

Vamos, paulatinamente, lançando novas bases 
de relacionamento entre o Estado e a sociedade, 
e com novas configurações na armadura repre
sentativa da firme determinação de um povo orga
nfzar-nos politicamente. 

No interlor do Estado, faz-se mister redefinir 
e fortalecer os papéis dos Três Poderes e, sobre
tudo, instrumentalizar o Poder Legislativo para 
que cumpra as funções de legitima!;:ão pública 
que reproduz os marcos do consenso. CaSo-con~ 
trário, como vimos nos últimos lustros. instaura-se 
a onipotência do Exerutivo que não é senão ex
pressão de uma falsa consciência que o subordina 
e atrela a particularismos irlornirl6wia. Superar 
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esta -forma de privatização do Estado, tomá-lo 
centro de_ condensação de interesses contradi
tórios, verdadeiro campo estratégico de confor
mação da razão democrática, significa não ape
nas repensar a articu1ação do Estado com a socie
dade,. mas sit1.,1ar aí o lugar especifico de cada 
um nas instâncias do poder estatal e de_ suas 
agência5. Ressalta, então, mais_ uma vez, o papel 
do legislativo e suas relações_ com os demais 
Poderes na construção de uma verdadeira demo
cracia entre os brasileiros. Por isto me debrucei 
nesta Assembléia Constituinte, tentando contri
buir para que a nova Carta Magna consagrasSe 
avaftços já alcançados pela nossa vivência consti
tudõnal, no tocante à independência e prerro
gativas do LegisJativo, ao mesmo tempo em que 
se introduzissem inovações que se tomaram im
periosas _pela emergência de uma nova realidade 
social, uriiversa1 e nacional. · 

NãO me preocUpei ·com propostas, emendas 
e destaques rrieramente corporativistas, regiona· 
listas ou de interesse eleitorelro. Embora respei
tando-os. e c:onside_rando-os vitWs à reconstrução 
constitucional do Pafs, preferi o caminho, talves 
mais árduo, de sublinhar o papel do Legislativo, 
nãoqua persona mas qoalunque, que vale dizer, 
como um cidadão interessado em assegurar a 
maior partidpação pOpular na produção d~ seu 
próprio destino. Eis, pois, as razões por que. tanto 
me bati e CQntinuo defendendo a criação _da Audi
toria Geral da República, órgão decisivo ao exer
cício da fiscalizaÇão externa do Executivo e que 
terfa a iricubência de corporificar tecnicamente 
esta Casa. Quero ver quando tivermos, como Po
der legislativo e não como politico.s_de clientela, 
que aprecíar o Orçamento da União, com a res
ponsabilidade das prerrogativas recuperadas, que 
inaugurará nova fase no_ processo de definiÇãO 
de políticas. Sei que não será fácil acompanhar 
a instrumentalização do ~ecutivo e esperO que 
tenhamos consciência dª necessidade que temos 
de dotar o Legislativo das condições para o exer-
cicio da razão. -

Oufrãs propósições fiz, s.ein receber dqs n)_~ 
pares Constituintes a compreensão que nos faria 
coetâneas de outros parlamentos, que souberam 
ettfrehtar este desafio histórico: fortalecer-se no 
prOCesso de redistribuição de funções estatais que 
a companham o crescimento das funções regula
doras do Estado no mundo modema.- Proposi
çõeS todas elas que apontaram para um maior 
re1evo do congresSo Nadonal, desde a exigência 
de prévia aprovação para nomeação de titulares 
de importantes funções de direção, romo Presi
dente da Nuclebrás, Secretário do Tesouro e S_e-_ 
cfétârio da SeCretaria das -Estatais (Sest),- PreSi: 
dente do BNDES, até a apreciação de releVantes 
questões de política exterior. 

Vejo com tristeta que todas estas qUestões fun
damentais à montagem de engrenagens moder
nas e ágeis do aparelho do Estado, indispensáveis 
à construção democrática sucumbem a casuís
mos ou entendimentos de menor envergadura. 
Ressalto urn exemplo: semana passada, por mero 
formalismo de discutível aplicaçãO, deixamos de 
votar destaque de minha autoria sobre art. 29, 
que restaura decisivo requisito da autonomia do 
Legislativo, já previsto na Constituição de--1946. 
Trata-se da proibição à delegação de atribltições 
entre_os Três Poderes. Pode parecer acaciano ou 
mera insistê!'Cia. de wn baiano criado no respeito 
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à cocada de coco de _-c:oqueiro da Bahiar" Mas 
foi exatamente no meu Estado, .a Bahia, que já 
vimos, sob a pressão do ex-Governador Antônio 
Carlos Magalhães, a esdníxuJa delegação de po
dereslegíslativos da Assembléia Legislativa ao Po
der Executivo. Tive conhecimento de que algo 
similar ocorreu no Pará, como pode ter ocorrido 
em outros Estados. -

Dir-se-á que isto é uin absurdo, éjUe não_ se 
pode legislar pelo temor ao absurdo. Mas_eu estou 
falando de casos -concretos, ocorridos outrora e, 
pasmem, passíveis de reedição sob certas cir
cunstâncias da existência _de um Centrão qual
quer. 

Pois bem, este Plenário não tomou conheci
mento desta questão nem se pronunciou sobre 
ela, pela alegada razão de que o destaque ficara 
prejudicado pelo fato de que o Plenário já votara, 
com preferência, a redação dada ao caput do 
art. 29 pelo Deputado Paes Landim, que substituiu 
"Estado" por "União". ~ "--

Minha emenda, por certo, não atentou para esta 
filigrana de abundante confusão em nosso_ País. 
De resto, talvez, tenhamos que mudar, também, 
todas as obras que tratam da "Teoria do Estado", 
por ''Teoria da União", de conformidade com o 
novo texto constitucional ... Ora, isto tudo é um 
disparate! Não pode este Plenário, com todo o 
respeito à Mesa da Constituinte, repetir comporta
mentos desta natureza. Devo dizer que não_ me 
considero pessoalmente prejudicado, mais do 
que qualquer brasileiro que, doravante, não terá 
garantias constitucionais coiitra o absurdo. Mas 
ê lamentável que não se tenha dado atenção ao 
mérito em questão: a delegação de atdbtiiçõeS 
entre os Poderes. Com um aQrB.várite, "Srs. Sena:.: 
dores: meu pedido de destaque era até redun
dante, visto que minha emenda, propondo o pará
grafo proibitivo à delegação de atribuições. fora 
aprovada pelo Relator Constituinte Bernardo ·ca
bra!. Já fazia, portanto, parte do texto. Fi-lo, como 
destaque, para chamar a atenção do Plenário so
bre a importância da matéria, impedindo tergiver
sações, ademais, que porventura a condenassem 
ao silêncio em beneficio ·da síntese do Centrão. 
Como poderia saber, antes do crime, que ele seria 
praticado? ·como poderia anteCipar-me ao texto 
que se_ tornou definitivo se não o conhecia previa-
mente? _ _ _ 

Enfim, havia uma queStão ·de rriérito, anterior 
à tecnlcalidade formal, também respeitada, que 
não mereceu a devida atenção da Mesa e do Ple
nário. Insisto sobre a matéria vencida, não para 
reacendê-la, mas para chamar a atenção de que 
situações como estas não se repitam~ De minha 
parte, ainda, peço maior preocupação dos ilustres 
Constituit1tes sobre terna de tamanha enverga
dura, como o da personificação do Poder Legis
lativo. Neste sentido, deixo minha advertência: 
(para atender a presença dos Senadores Pompeu 
de Sousa e Luiz Viana) "Quod Abundat, Non 
Nocet" ... (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneirof
Concedo a palavra ao nobre Senador Aluízio B.e
zerra. _ ~-

0 SR. ALOÍZIO BEZERRA (PMDB - AC. 
Pronuncia o seguinte discursa. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em primeirO lugar, queria chamar a atenção 
para o comportamento que vem sendo adotado 
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por parte do Juiz Ciro_ Facundo, -no município 
de Cruz_eiro do Sul. onde é Juiz de Direito e por 
parte da Polícia_ Federal, qUe está, segUndo infor
mações que recebi ontem, naquela localidade, 
atemom~ndo pessoas, trabalhadores, jovens que 
se inscrevem em determinado partido político. 
Tais atitudes entendemos como uma forma de 
diffilriuir a Conduta democrática do Goverrici A.ã~
Vi~mo MêfO, do PMbB, nõriosso Estado, que tem 
procurado garantir em toda a sua plenitude, o 
funcionamento democrático de todas as institui
ções e em tudo que diz respeito à plena partici
pação popular em todos os organismos coletivos. 
Portanto, a nosSa rna'nlféstação, neste plenário, 
é no sentido de _que essas autoridades, seja o 
juiz de Cfuü~_iró -d.o Stil, Dr. Cfro Facundo, até 
da minha cidade natal, seja a Polícia Federai, ces
sem, pois seus comportamentos são antidemo
cráticos, na medida em que procuram atemorizar 
pessoas pelo desempenho das suas atividades 
políticas. 

Neste sentido, não me refiro a determinado Par
tido Político, ou ao nosso, refiro-me a qualquer 
que seja_o Partido Político lega1mente funcionan
do neSte-País. A defesa democrática que fazemos, 
c_omo antes fazíamos em plena ditadura, quando 
defendíamos a plenitude democrática no Brasil, 
não é apenas para o nosso partido, mas para 
que se abram todos os canais de participação 
popular para que possam bem defender suas 
idéias e seus pensamentos, segundo foi o esforço 
a que todos os brasileiros se dedicaram durante 
esses longos anos de ditadura, para que um espa
çcr verdadeiramente democrático no nosso País 
possa existir, onde todos os direitos e garantias 
individuais e das orQanizaÇões de participação co
letiva funcionem em toda a sua plenitude. 

Este erã o -primeirõ ponto, Sr. Presidente. 
O segundo ponto de nosso pronunciamento 

de hoje, nesta Casa, diz respeito a reivindicações 
que não foram atendidaS e até prometidas pelo 
Governo Federal, por mim solicitadas através de 
ofic:lo ào_ Senhor Presidente da RepÚblica, aos Srs. 
Ministros que prometeram atender a algumas de
las. Por exemplo, re-cursos para o" Governo do 
Estado do Acre, dirigidos a construir trecho de 
80 qUifômetros de rod_ovia, ligando a cidade de 
Cruzeiro do Sul à fronte"ira com 6 Peru, e abrindo 
caminho, portanto, pãra o encontrO com o trãÇa
do que fazem os peruanos de Pucallpa a Aburral, 
na fronteira com o Brasil, para que possamos 
ter aí a abertura da via de ligação do Brasil, através 
do Acre, com o Peru até o Pacífico, através do 
Departamento do Ucoyali passando pela Cidade 
Pucallpa. 

Outro ponto importante é tãrnbém reivindica
ção nossa, dirigida diretamente ao Senhor_ Presi
dente da República, através de oficio, reiterado 
vá.rias vezes, com o objetivo de obter os recursos 
necessários para o funcionamento do Centro Uni
versitário do Vale do Juruá, sediado em Cruzeiro 
do Sui._Esse Vale compõe-_se hoje dos Municípios 
de_ Cruzeiro do ~ui e Mâncio Lima, de Tarauacá · 
e Feijó e mais dos novos Municípios de Mário 
Lobão e Taumaturgo, inclusive beneficiando área 
do Estado do Amazonas, como lpixuna e Cidade 
Nova. Essa universidade do Vale do Juruá é_extre
rnamente necessária, esse centro universitário, 
em funçãOda preparação técnica, de nível supe
rior, para essa juventude que aí está, atingindo, 
todo ano, milhares de jovens que chegar:" aos 

dezoito anos concluindo o ,29 grau, que poderiam 
se constituir tlUmà nlão-de-Obra aitãmehte espe
cializada pela sua fo_!111ação region8J, pela com
preensão que têm dos problemas regionais, con~ 
tribuindo para o efetivo desenvolvimenló econ6-
mico da região. Então, _é, sem dúvida alguma, 
urna das reivindicações nlais pr'êéiosas para o 
aprimoramentO, para a fom1ação técnico-profis
siorial que ápóia o dese'nvoiVilnerlto eCoriônlic_o 
regional. Aqui está esse meu pedido,_ reiterado 
ao Presidente da República várias vezeS, através, 
do Ministro da Educação e pessoalmente, ao Pre
sidente da República, que teve oPinião favOrável 
e até agora, passado um ano, nãO foi dadO mais 
nenhum passo. 

Tenho a ressaltar aqui que há trabalho e ihvestl
rnentos na área, deixados pelo Governador Nabor 
Júnior, quando do seu Governo, S. Ex", pela sua 
sensibilidade, já construiu parte da infra-estrutura, 
que permite o funcionamento do Centro Univer
sitário do Vale do_Juru.á, necessitando de um ele
mento importante_ que é_ o material humano, e 
que significa a libertação pelo Senhor Presidente 
da República de recursos para a contratação de 
professores. Esse expediente não pode estar, de 
maneira alguma, detido pelo simples fato buro
crático de_ um decreto que limita a contratação 
de funcionários, com o qual estamos de acordo. 
Concordamos com_ a limitação de gastos públi
cos, entretanto a_s ressalvas são permitidas. 

O Sr. Nabor Júnior .... :.:Permite V.- EX• wn 
aparte? _ 

O SR. ALOÍZIO BEZERRA- Temoaparte 
- o nobre Senador Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor Júnior- Desejo expressar a 
v. Ex!' o m~_IJ_k~stnlo apoio a reivindicãção que 
V. Ex" está fazendo junto ao GoVerno Federal no 
sentido de dar solução a um dos problemas que 
se constitui na máiOi' reMridicação da juventude 
do Vale doJuruá, compreendido pelos Municípios 
de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Mâncio U
ma, que é a instalação e funcionamento de alguns 
cursos sU.pefícires nas instalações que foram 
construídas pelo governo do Estado do Acre em 
convênio com a Universidade Federal daquele Es
tado. Creio que a j!Jstificativa apresentada para 
o __ não~fund:mamento desses cursos, de que o 
Governo não Poderia contratai oS professores 
nem os funcionários- um número tão pequeno, 
me parece que serão necessários apenas doze 
funcionários para que funcionem aqueles cursos 
-não-se justifica de maneira nenhuma. O próprio 
decreto de Sua Excelência o Presidente da Repú
blica proibindo a contratação de pessoal pela ad
ministração- federal, administração autárquica e 
administração índireta tem um dispçsitivo que 
ressalva casos excepcionais. Então, no caso'---em 
tela, creio que o Presidente da República deveria 
abrir essa excepcionalidade para atender as exi
gências da Universidade Federal do Acre para 
fazer funcionar, ainda este ano, esses cursos supe-
riores. Creio que, ã -esta altura, Uma expOSição 
de motivos do Ministro da Educação, Senaçior 
Hugo Napoleão, ao Senhor Presidente da Repú
blica, ensejaria que Sua Excelência autorizasse, 
em caráter excepcional, a contratação desses fun
cionários. Agora deixar de atender a esse pleito 
·da juventude de Cruzeiro_do Sul- que não tem 
perspeçtiva nenhuma de prosseguir seus estudos 
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porque lá só existem cursos até o segundo grau, 
de Tarauacá, Feijó e Mândo Uma - é que é 
uma grande insensibilidade política. Por isso é 
que me junto a este apelo que V. Ex!' está fazendo 
no sentido de que o Senhor Presidente da Repú
blica reexamine essa questão, juntamente com 
o Ministro Hugo Napoleão, e dê realmente atendi
mento a essa reivindicação do Governador do 
e também do Reitor da Universidade Federal. Mui
to obrigado a V. ~ 

O SR. ALlÚZIO BEZERRA - Agradeço e 
incorporo o aparte do nobre Senador Nabor Jú
nior, que não somente nas palavras que manifesta 
neste plenário mas no seu pássado, como· Gover
nador, foi extremamente sensível e deu o primeiro 
grande passo, apesar das dificuldades dos recur
sos de que dispunham o Estado naquelci época, 
mas S. Ext dividiu esses recursos e construiu a 
infra-estrutura básica que hoje lá existe, em perfei
tas condlções de entrar em func::inamento; depen..:
dendo, portanto, hoje tão-somente de Uma deci
são do Governo Federal para a contratação de 
cerca de doze a quinze pessoas para fazer funcio
nar um curso de extrem~ importância, que é: o 
curso superíor.Justamente, como disse o .compa
nheiro Nabor Júnior, trata-se de resolver um pro
blema para uma juventude que não tem nenhuma 
perspectiva se não tiver o seu aproveitamento no 
aprimoramento de curso superior, tão necessário 
para participar, a partir daí, do desenvolvimento 
económico da região. Mals ainda, nós estamos 
já no início do ano letivo e o retardamento dessa 
medida significa um prejuízO de mais um ano 
letivo para toda uma juventude entusiasmada. E 
não se trata somente do seu entusiasmo pessoal, 
porque, ao mesmo tempo, o preparo dessa juven
tude é um investimento- que faz a Nação, para 
tê-los, depois, como técnicos partic::ipando ativa
mente no desenvolvimento econômico, técnico
c::ientifico, c:ultural de toda a região. 

Nesse sentido, espero que estando à frente do 
Ministério da Educação, como muito bem lem
brou o nobre Senador Nabor Júnior, o nosso 
companheiro Hugo Napoleão, portanto, um cole-: 
ga saído desta Casa, tenha S. Ex" a sensibilidade 
de encaminhar essa reivindic::ação ao Senhor Pre
sidente da República, para que esse preito seja 
atendido e assim um problema dessa enverga
dura tenha uma solução, pois é justa e necessária 
para a região do Vale do Juruá. _ 

Outro ponto que também está com um projeto 
devidamente detalhado e tecnicamente apoiado 
pelo pessoal do tpea, lplan, portanto, no setor 
do planejamento, díz respeito ao Projeto de De
senvolvimento Comunitário do Vale_ do Juruá. 

O que significa esse projeto? Significa um pro-
jeto _de apoio às sociedades agricolas, ou seja, 
é um projeto que prevê rec::ursos para apoiar a 
organização do trabalhador rural em comunida
des agricolas, e, a partir daf, possam os órgãos 
do governo estadual e do governo munic::ipal parti
cipar de maneira integrada num trabalho organi
zado, em favor do desenvolvimento c:omu-nitário 
dessa região. E. na medida em que essa região 
não é atendida pelo PDRI, essa é a proposta única 
que existe para apoiar o desenvolvimento agrícola 
do Vale do Juruá. Esse desenvolvimento agrícola 
é de extrema importância porque_diz respeito dire
tamente à produção de alimentos para a popu
lação da região, bem corno para a elevação das 
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condições de vida do trabalhador rural, em vista 
do baixo preço da borracha, hoje, quando o serin
gueiro está deixando suas atividades extrativistas 
da borracha para: dedicar-se a atividades agríco
las. Nesse sentido, o Projeto de Desenvolvimento 
ComUhitârio dó Vale do Juruá é a resposta ade
quada, de baixo c::usto, com a participação c::omu
nitária para o desenvolvimento agrícola da região. 

Essas _as reivindicações básicas que, neste ple
nário, aproveito para fazer ao Governo Federal, 
através dos seus 6rg~os técnicos, como ao Minis
tro dos Transportes, no caso do setor rodoviário, 
ao Ministro da Educação, no c::aso do CentrO Uni
versitário do Vale do Juruá, ao Ministro da Agri~ 
cultura e aos órgãos do planejamento que estão 
em fase final do projeto, no caso do Projeto de 
Desenvolvimento ComJ.,mitário do Vale do Juruá. 

Finãtniente, quero deixar o meu apelo, de ma
neira que possam ser essas refvindic::ações atendi
das com ·maior urgência, para que tanto o ano 
escolar e o agrícola, bem como os trabalhos de 
in1cio da c::onstrUção da rodovia de extraordinária 
importância para o desevolvimento da região não 
sofram nenhum problema de retardo, porque, 
nesse caso, perderíamos mais um ano, atraso 
para o fomento econômico;- agrkola e- .cuhural 
do Vale do Juruá e, conseqüentemente, para o 
Estado ·do Ac::re e de toda aquela Região Ama~ 
zônica. 

Eram estas as minhas considerações, Sr. Presi
dente. Fica aqui o meu_ apelo às autoridades mi~ 
nist~riaís _e ao Senhor Presidente da República, 
pois esses pedidos já estão devidamente formali
zados nos órgãos competentes mendonados. 
(Muito b_em!) 

O SR. PRESIDENTE (_Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júw 
nior. 

. O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pro
nunda o seguinte discurso. Sem revisão do ora~ 
dor.)- Sr. Presidente, Srs. S-enadores: 

DeVo uma explicaÇão à Casa, a propósito da 
atitude qua assumi, há poucos instantes, ao soli
citar verificação devotação para uma das matérias 
t:;onstantes da pauta da Ordem do Dia da presente 
sessão. 

.t: que constavam da pauta da Ordem do Dia 
da sessão de hoje três projetas de interesse do 
meu Estado; o prirryelro; concedendo autorização 
para o Governo do Estado do Acre contratar, junto 
à Caixa __ §:?I]êlmi,c::a Fed_era1, empré~tim~s para 
a c::onstruç:ão de cerca de c::inco mil unidades resi~ 
dendais, com a finalidade de reduzir o défidthabi~ 
tacional existente no meu Estado; segundo, para 
obras de expansão ~a rede de água e esgoto 
da <:apital, Rio Branco, e dos municípios do inte~ 

· rior do EstaaO; e o terc::eiro, de interesse da Prefei
tura Munidpal de Rio Branco, que também está 
pleiteando junto à Caixa Económica Federal fi
nanciamento para a construção de unidade esco
lar a nível de }9 Grau. 

Tendo tomado o c::onhecimento prévio das dé
niarches que estavam se processando no Plená~ 
rio desta Casa por alguns companheiros da minha 
própria Bancada, no sentido de obstruir a pauta 
dos trabalhos desta sessão, e mais uma vez deixa
riam de ser aprovados esses projetas de interesse 
do Acre, eu me antecipei, Sr. Presic;iente, Srs. Se~ 
nadores, em solkitar a verificação de quorum 
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para o requerimento do Senador Jamil Haddad, 
solicitando informações ao Ministério das Comu
nkaçóes. 

IstO não se constitui em nenhum desapreço 
ao ilustre Senador Jamil Haddad. Acho, até, um 
direito seu formular esse pedido de infonnaçóes 
e um dever das autoridades _constituídas respon-
derem a esse pedido. _ 

Eu só não c::oncordo de maneira nenhuma, e 
aqui quero expressar bem a minha posição, com 
que, por eventuais divergências de ordem polítka 
de alguns companheiros com o Senhor Presi
dente da República, ou com algum Ministro de 
Estado, se pretenda impor sançóes a Estados e 
Municípios, como é o caso do Acre e a Capital 
do meu Estado, tão carentes de recursos para 
desenvolverem um plano de obras que venha 
atender às necessidades básicas da sua popu
lação. 

Já na sessão de quarta-feira da semana passa~ 
da, o ilustre Senador Ruy Bacelar, por quem nutro 
uma especia1 estima, havia solicitado verificação 
de quorum , na ocasião em que esse projeto 
de interesse _do meu Estado estava em vfas de 
ser c::olocado em votação pelo Plenário. Como 
não havia quorum, mais uma vez a votação foi 
adiada Hoje, tentou-se repetir esse mesmo gesto. 
Então, quero afirmar, aqui, c::om absoluta convic
ção, Sr. PresiÇ.ente, e cónsdo da responsabilidade 
que tenho, c::omo representante do EStado do Ac::re 
e do seu povo, que, daqui para frente, em toda 
tentativa de obstrução e retaliaç:áo que se vier 
a fazer em tomo de projetas de interesse do meu 
Estado,_ vou, também, procurar obstruir, de ma· 
neira inversa. 

Se não houver uma c::ompreei:tsão para esse 
problem:t, porque os Municípios e os Estados não 
são c::ulpados por eventuais divergências que este
jam existindo entre alguns governadores_ ou parla
mentare-; _e o Governo Federa1, vou tomar, tam
bém, a iniciativa de so_li_cjtar, de maneira sistemá
tica, a verific::açã_o de quorum em votação de to
das as proposições que tramitarem por esta Casa. 

É apenas uma advertência, porque não vou 
permitir que isso se repitá, Sr. Presidente. Acho, 
inclusive, uma atitude antipatriótica de alguns 
companheiros, que querem penalizar Estados e 
Municípios pobres, como são o Acre e sua Capital, 
Rio Branco . 

Quero deixar bem claro que não foi wna tenta
tiva de obstruir os projetes de. interesse d_o Estado, 
pols seria até uma contrafaçáo um representante 
do Acre pedir verificação de quorum, no mo
mento em que estavam na pauta, na Ordem do 
Dia, para votação, projetas de interesse de seu 
Estado. Seria uma c::ontrafação que eu pedisse 
verificação de votação. Cabe aqui-esta justificativa 
para que a Casa, a Nação, a opinião pública e, 
principalmente, o povo de_meu Estado, f!quem 
cientes que pedi verificação de votação para evitar 
que se cumprisse injustiça maior c::ontra o meu 
Estado. 

O Sr. Marcondes Gadelha. Permite-me V. 
Ex" um aparte? -

O SR. NABOR JÓNIOR- Com muito pra
zer. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador 
Nabor Júnior, V. Ex! tem a minha integral solida
riedade nesta defesa que faz dos interesses de 
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seu Estado, dos interesses do Acre. Na verdade, 
não se compreende como se possam mobilizar 
forças políticas contra wn Estado pequenO, que 
luta contra condições inóspitas, e, cuja ação dos 
governantes ainda é de desbravamento, ainda é 
uma ação civilizatória, em meio àquela região to
da, cheia de dificu1dades extremas. Os pedidos 
que constam na pauta, segundo V. Ex' se referiu, 
são todos eles voltados ainda para ações primá~ 
rias de sobrevivência na região. Quando V. EX' 
pede recursos para construção de casas popu
lares, sabemos o problema que representa em 
si mesma a insalubridade das habitações, não 
apenas a carência, não apenas a ausência, a falta, 
o déficit de habitações, mas a própria insaJubri
dade das habitações atuaJrnente existentes lá no 
Acre, face em do problema de doenças infecto
contagiosas, que são endêmicas na região. Como 
V. Ex" pede recursos para esgotos, para sanea
mento básico; também está agindo na mesma 
direção de dar condições de sobrevida, para ga
rantir a fixação do homem naquela região. Quan
do V. Ex!' pede escolas, também está tentando 
elevar o nivel dos recursos humanos naquela re-
gião de maneira a dar condições para enfrentar 
o meio ambiente que é extremamente hostil. Ago
ra, em cima dessas necessidades, que são flagran
tes, que são claras, que são indiscutiveis, se mobi
lizam forças políticas contra um Estado pequeno. 
Nessas circunstâncias, eu, absolutamente, não 
compreendo. E só agora, nobre Senador, é que 
estou entendendo a atitude de V. Ext, porque, 
a princípio, fiquei sem compreender bem como 
é que um Senador, que tem interesse na pauta, 
pede a verificação de votação, sabendo que isso 
acabaria também prejudicando o seu próprio Es
tado. Agora compreendo que foi uma atitude pro
filática, no sentido de dissolver Um conluio, que 
haveria envolvendo até outros Estados no sentido 
de derrogar os pleitos justos daquela Unidade da 
Federação, que prezamos. .e que V. Br, com o 
mais .acendrado amor, defende nesta Casa. Com: 
preehdo a sua justificativa que, aliás, foi trazida 
pelo seu nobre caráter, pelo seu temperamento, 
que sabemos ameno, em boa hora. Porque fica
riamos assim num estado de dificuldade para 
compreender o gesto extremo de V. Ex", de pedir 
a verificação de votação, sabendo que, naquela 
pauta, estavam interesses, tão sérios e tão impor
tantes, como estes que foram suscitados agora 
por V. Ex" V. Ex' tem a minha compreensao.- o 
meu apoio, a minha solidariedade, a minha expec
tativa de qu.e essa situação não se repita, de modo 
a que esses recursos possam ser carreados o 
mais rapidamente para o Estado do Acre, para 
poder ajudar, para poder apoiar aquela ação que 
é, acima de tudo, patriótica, de garantir a nossa 
presença em território tão dfstante dos centros 
de decisões nacionais. ' 

O SR. NAI!OR JáNJOR -Muito obrigado 
a V. Ex' pelo judicioso aparte. Quero esclarecer 
ainda mais que me ocorreu a iniciativa de solicitar 
a verificação de votação do item 4 da pauta, exata
mente, no momentO que se propunha sua inver
são. O requerimento do Senador Jamil Haddad 
constava em último lugar, ou seja, em vigésimo 
lugar. Na frente dele estavam projetas de interesse 
de vários Estados, como o do Acre, o do Mato 
Grosso do Sul, o do Rio Gràilâe do Norte, etc. 
Pediu-se então a inversão da pauta para qué o 
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requerimento do Senador Jamil Haddad, solici
tando informações ao Ministério das Comuntca
ções, fosse colocado em quarto lugar, para daí 
para fn!HtC! obstruir a pauta, a partir do item 5, 
incluin!i4li então, os projetas de interesse do meu 
Estado. 

V. EJcl' disse bem, que agi profr1aticamente. 
Politicamente, --agi certo, para chamar a atenção. 
Inclusive, procurei pessoalmente o Senador Fer
nando Henrique Cardoso para colo_car a questão, 
antes que se discutissem aqu~ ou que se votas· 
sem as matérias constantes da pauta da Ordem 
do Dia, para dizer a S. Ex' da minha posição. 
Como não foi tomada nenhuma providência no 
sentido de impedir que se repetisse aqui, porque 
já se tinha feito essa mesma obstrução na sessão 
de quarta-feira,_ da semana passada, e como não 
se tomOu nenhuma providência no sentido de 
impedir que se obstruísse novamente a pauta, 
eu me antecipei e obstruí a vot<\ção do requeri
mento do Senador Jamil Haddad. 
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O Sr. Leopoldo Peres- Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. NABOR JáNJOR- Com muito pra
zer, nobre Senador. 

O Sr. Leopoldo Peres- Senador Nabor Jú
nior, compreendo, e apóiO inteiramente a atitude 
de V. EX" Considero inexplicável, injustificável, diria 
até que é uma iniqüidade, a pretexto de fazer-se 
oposição ao Governo Federal, fazer-se, na rea1ida
de, oposição a centenas de municípios, de Esta
dos brasileiros pobres, e, principa1mente, a milha
res de interior anos, que esperam __ as proVidências 
do Senado Federal para aprovar empréstimos e 
concessões a estes Estados e inunicípios. É um 
absurdo, é uma aberração, que representantes 
da FederaÇão venham aqui obstruir a aprovação 
dessas iniciativas. V. Ex" está coberta de razões, 
e deve continuar nesta atitude até que esses Parla
mentares cheguem à razão, com a certeza de 
que têm todos os motivos para brigar com o Go
verno Federal, mas não têm motivos para lutar 
contra a população brasileira. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Muito obrigado 
a V. EX' pelo oportuno aparte que me_ concede. 
V. EX" tem raião, quando diz que se existe alguma 
divergência de ordem política, que até são com
preensíveJs, no quadro político que estamos vi'Jenoo 
do nos dias atuais, mas que se raça oj>oSiÇio 
ao Governo Federal e nunca aos EStados e ml.l'li
cípios, principalmente àqueles mais carentes o> 
mo é o caso do meu Estado do Acre e os mlmi
cípios que integram aquela Unidade da Federa
ção., 

O Sr. Aluizio Bezerra - Pennite V.EX' um 
aparte? 

OSR. NABORJÚNIOR-Concedo o aparte 
ao nobre Senador Aluízio Bezerra. 

Quero dizer ainda mais que fiquEi-realmente 
chocado com esta atitude de alguns companhei
ros, porque, no decorrer d_e todo o ano de 1987, 
em se~es ordinárias, extraordinárias, e nos últi
mos ' tm sessão legislativa do ano pasSi!ldo, 
ficamti · quase que permanentemente votan
do projetes de interesses de centenas de muni
cípios e de Estados, sem discriminar um sequer. 
Houve votações aqui com a presença de apenas 
dois Senadores no plenário, e nunca se procurou 
obstruir, porque, acima de tudo, temos que levar 
em conta a carência, a necessidade dos muni
cípios brasileiros e dos Estados, que dependem, 
substancialmente, do suporte e recurso da União, 
através desses financiamentos. isso não é a fundo 
perdido, é contratação de financiamento junto à 
Caixa Econômica Federa] para a implantação do 
sistema de água e de esgoto na capital do Estado 
do _t\qe:_;g:Pos municípios, como _para a constru
ção de unidades hab1tacionais. O Sr. Aluizio Bezerra ·-Como bem mencio

nOu o liobre Senador Nabor Júnior, 'á importância Vi aqui, no decorrer desta sessão, o Senador da aplicação de recursos é extraordinária para 
Pompeu de Sousa reclamar que o Governo do o Estado, tanto assim que estava ainda em Rio 
Distrito Federal está estudando um plano de fazer Branco, quando procurado pelo Governador Aa-
com que as pessoas, que chegue a 8rasJ1ia, em viano Melo para dar paracer sobre os dois primei-
busca de trabalho, de emprego, de habitação, re- ros projetas que entraram, telefonei imedíatarlten-
tomem a seus Estados de origem, porque Brasilia 
está "inçhando". No ano 2000, Brasília, certamen- te do gabinete do governador para o meu gabinete 
te, estada ~om uma população de quatro milhões entrar em cantata com os órgãos da casa, no 
de habitantes. Se não levarmos a infra-estrutura sentido de agilizar e colocar a matéria na Ordem 

do Dia, o mais rápido pQ_s_sível, dada necessidade 
para o interior, se_ não levarmos água, esgoto, de nosso Estado desses recursos para implemen-
educação, saúde para a população do interior, tação das obras mencionadas por v. Ex", tendo 
como está-se pretendendo com este projeto, que 
os municípios_ estão pleitecindo através da Caixa emvistaecomofoimencionadoocaso-doproble-
Econôm. 1·ca para cn·ar toda sta . , strutu ma migratório. O Acre hoje é, sem dúvida alguma, _ _ , e mara-e ra 
aqui, de segurar esta população, para demover uma fronteira migratória, que para Rondônia já 
para as ·grandes cidades corno Brasüia, Rio de significa um crescirneilfu da população da ordem 
Janei!J),-~po Paulo, etc., então estamos fazendo de 20% ao ano, o maior crescimento demográfico 
uma Politica suicida, pois estamos estimulando existente no País, e o Acre está entrando nesse 
a vida do homem do interior para a cidade. Precl~ ritmo, e justam_ente o primeiro ponto -de grande 

impacto do processo migratório é Rio Branco, 
sarnas é levar todos e~ses bens, todos esses equi- Capital do Estado. Necessitamos urgentemente 
pamentos, todo este progresso que a moderna 
ciência e tecnologia nos oferece, ao interior. de melhorar as condições de infra-estrutura na 

área da habitação para poder absorver, em parte 
Quando fui Governador do Estado do Acre, esse impacto migratório da Região Centro-Sul do 

teitho o prazer de dizer a V. EJcfS, levei' a televisão País, que tem no ACre o limite dessa fronteira 
aO vivo para todos os municípios, para todas as migratória, bem como para os demais municípios 
vilas. Hoje, em qua1quer localidade do Acre, o e, tendo em vista a atual infra-estrutura habita-
cidadão que lá está recebe o sina1 da televisão donal, sistema de saneamento para enfrentar es-
da_ Rede Globo, da Rede Bandeirante, e da Rede __ se grande impacto, é de extrema urgência e, mais 
Manchete. oinda, devido ao problema do ~ansporte. dado 
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que em nossa região grande parte do transporte 
de carga pesada se dá através de via fluvial e 
teriamos que aproveitar as águas para que, uma 
vez liberados os recursos, possamos adquirir _os 
meios materiais para esse transporte. Como disse, 
procurei agilizar o processo junto à Casa, e após 
o primeiro pedido de verificação de quorum so
bre que estavam em pauta para votação junta
mente os dois projetos referentes ao Acre e depois 
um terceiro, que recebi de Rio Branco, da Capital 
do Estado, relatado por V. &a Tendo_em vista 
a importância dos companheiros Senadores, nes
ta Casa, o seu nível, o seu sentimento patriótico, 
as qualidades, a elevação do seu comportamento 
político, do seu passado de luta, pude procurá-los 
para verificar o que estaria no bojo de uma verifi
cação de quorum e estive de um lado e de outro, 
na busca de um acordo, para que pudéssemos 
encamnhar o mais rápido possível, a viabilização 
desse projeto do Acre, num acpido _que evitasse 
retaliações. Creio qÜe não haverá retaliações. A 
informação que tive de alguns companheiros é 
que- há Estados que estão sendo prejudicados 
pelos órgãos do GovernO FéderaJ, e alguns Esta
dos totalizam mais de 5 bilhões de cruzados para 
prefeituras e municípios, e que, por questão de 
retaliação política do Governo Federal, portanto, 
da Presidência da República, orientam os seus 
órgãos para que não sejam encaminhados ao 
Congresso. E estavam que!endo, com este gesto, 
eliminar a discriminação que se estabeleceu por 
parte do GovernO Federal, nesta Casa, com rela
ção a alguns governos, tendo em vista que gover
nadores e prefeitos, que se posicionaram ein ter
mos dos quatro ou cinco anos de mandato do 
Presidente da República, uma vez que a popuw 
lação dos municípios, seja dos que defeem quatro 
ou cinco anos, é _carente e tem as mesmas neces
sidades. Esta resposta que pude obter das meus 
companheiros e que o objetivo não era de discri
minar o nosso Estado e nem outros, mas de resta
belecer o clima de normalidade, ou seja, que to
das os· projetas fossem a pi-ovados, levando o Se
nhor Presidente da República a uma reflexão. Por 
outro lado, esse conjunto de coisas tem trazido 
um confronto aqui dentro do Senado, numa reta
liação, e acho que é dever de todos buscar a 
eliminação, o mais rápido possível, desse estado 
de coisas, para que possamos aprovar projetas, 
como -c,- mencionado para o Estãdo do Acre, que 
é um Estado de infra-estrutura praticamente ine
xistente, Estado extremamente pobre c_omo o 
nosso, para que não sofrá atrasos em retu_rsos 
dessa ordem. Essa foí a explicação que tive de 
alguns desses companheiros, e que se dispõem 
a manter um diálogo permanente,, ilo -sentido de 
superannos essas questões que se dão a partir 
dos órgãos administrativos do Governo Federal. 
Esse o ãparte que quero fazer ao brilhante pronun
ciamento de V. Ext na defesa dos sagrados interes
ses do povo acreano e que são justos ~ que teste
munhamos e defendemos com a mesma finneza 
o que acaba de fazer neste plenário. 

O SR. NABOR JÓJ'IIOR - Agradeço a V. 
EX' 

Para finalizar, Sr.' Presidente, devo dizer que, 
se prevalecer, ainda, a intenção de alguns compa
nheiros de continuarem obstruindo a votação de 
projetas de interesses dos Estados e_ Municiplos, 
incluindo-se aí estes três projetas de mteresse do 

m_e_u Estado, também tomarei a in.icíÇ~tiva de obs
truir a. pauta· da votaç,ão- de outros_ projetas de 
interesse também político d_e outros companhei~ 
rgs. _ .· 

Espero que isso não venha a acontecer, mas 
que a razão prevaleça, como disse o Senador 
Aluízio Bezerra, e que_ os entendimentos evoluam· 
no sentidO de se superarem essas dificuldades. 
Afmal de contas, as populações do interior do 
PaíS, ·pnriCíjjafiTlente de Estados tão distantes e 
isolados, como é o caso do Acre, não podem 
ser periaJizados por divergências de ordem políti
co-partidária COm o Senhor Presidente da Repú
blica. 

_o sr. Marcondes GadeJha- V. ~me con
cede um aparte? 

ÓSR. NABORJÚNIOR-Há muitas formas 
de se contornar essas dificuldades. Todavia, não 
posso admitir que, qualquer que seja a negocia
ção a ser buscada, esta venha implicar prejuízo 
para os municípios do meu Estado e demais mu
nicípiOs do interior do nosso País. 

Concedo o aparte novamente a V. Ex" 

O Sr. Marcondes Gadelha -Sena.d,o_r, quero 
apehãS- ~Proveitar os instantes finais Ji~ ·seu dis
curso para cumprimentá-lo também p·erà maneira 
ampla e abrang~nte com que V. Ex" está colo
cando o problema. Esta questão passa a ser de 
interesse não apenas do Acre, ma$ de todos os 
Estados da FedefaÇão. A atitude que se toma 
con_tra Q Qoverhó Federal, nesse momento, e con~ 
tra o Estado do Acre, _em particular, acaba resul~ 
tando em prejuízo para todas as unidades da Fe~ 
deração, porquanto ·sabemos da importância, da 
significação que têm o Acre e Rondônia, como 
bem disse o Seriador Aluízio Bezerra, como novas 
fronteiras migratórias para o equilíbrio do espaço 
econ-ômico,--social e político da Federação. Na 
medida em que criamos dificuldades para novos 
pólos de assentãmentos d.e migrantes, como é 
o caso dO Acre, Rondônia e outros EstadOs, ísso 
acaba se refletindo sobre as grandes cidades e, 
no caso, Brasilia, São Paulo, Rio de Janeiro têm 
que passar a investir mais e mais em novas equi
pamentos urbanos e sociais para receber esse 
contingente, essas levas humanas que deman
dam em busca natural de melhores dias, condi
ções de vida. Nesse momento V. Ex~ cita com 
multa propriedade o_ caso _tios nordestinos que 
estáo ame€1çados, ·aqui em Brasília, de serem de-
vqlvidas como imprestáveis aos seus Estados de 
origem. Está $e criando aqui em BrasJlia, por con
ta da incapacidade da cidade absoJVer esta migra
ova forma de preconceito; o preconceito interno, 
o preconceito contra irmãos saídos do mesmo 
ventre, da mesma terra generosa que agasalha 
brasileiros dos quatro cantos do País. ~ntão, os 
nordestinos paSsarão a ser discriminados agora 
como elementos criadores de problemas, sim
plesmente porque os grandes centros não têm 
condições de absolVer. Oia, nada mais justo, nada 
mais natural do que criar condições para fixação 
desse pessoal em suas regiões de origem. E para 
isso seria necessário muito mais esforço do que 
a siniples alocação de recursos e infra-estrutura; 
seria preciso redefinir a politica industrial do País 
de maneira a criar novos pólos industriais em 
outras áreas; seria preciso redefinir a politica agó
cola no Pais, dar condições diferenciadas pata 
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a fixação do homem, sejB: na Amazônia, seja -no 
Nordeste, seja no Centro~Oeste. No entanto, toda 
essa esperança, toda essa expectativa çai por terra 
·quanâo nós vemos o Governo s_er constrangido 
a sonegar, por força de decisão do próprio Senado 
Federal, recursos para ações comezinhas como 
estas que são a de garantir o mínimo de condição 
para a sobrevivência, de condição de infra-estru
tura sanitária, habitacional e de educação num 
Estado pobre como o Acre. Quem mais pode 
acreditar, daqui por cfi?J.nte, em equilíbrio federa
tivo? Quem mais poáe acreditar em política de 
superação de desníveis regionais? Quem mais 
pode acreditar em política de descentralização 
económica, social e política neste Pais quando 
se vê que, por· razões de pouca monta, se nega 
exatamente ao Estado mais pobre, aos Estados 
mais carentes, essas migalhas que, no entanto, 
têm uma signifiçação muito grande para quem 
está partindo do zero em matéria de infra-estru
tura, em matéria de criação de uma atlvidade eco
nómica e de- ftxação do homem naquela região:;? 
Quero cumprimentar V. Ex~ por este oportuno 
discurso que revelou tanta coisa, neste momento, 
e dizer que, daqui pOr diante, v. EJr também, pode
rá Cotítar CohoSCO efn aÇ:ões_qUe viseln a restabe
lecer, e já não digo o equilíbrio mas a justiça 
federativa, até mesmo no seio desta Casa. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Muno obrigado, 
ilustre Senador Marcondes Gadelha. O aparte de 
V. EX" veio. realmente, robustecer a tese por nós 
aqui levantada de que há necessidade premente 
mesmo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de se 
investir, maciçamente, no interior deste País, nos 
Estados mais distantes, na Amazônia que é tão 
esquecida e tão dis_criminada e que pode repre
sentar a solução dos grandes problemas nacio-
naiS, na medida em que tem um grande território 
para uma p~quena população; tem_ um grande 
espãço 1iSTco_ _pa~a_ ~ma população relativamente 
baixa.-En~o. enquanto não se pensar em inverter 
esSa tendência da população do interior em vir 
para as grandes cidades, continuaremos enfren
tando esses problemas que Brasília está enfren
tando hoje, que São"PauJo já enfrentou no passa
do e continuam enfrentando os grandes centros 
urbanos deste Pais. É por isto que acho da maior 
validade a necessidade de se chegar a uma solu
ção harrnônica e satisfatória para que pleitos co
mo esse do Estado- do Acre sejam aprovados 
e recursos sefam canaUZãdos para aquelas re
giões, a fim de Sf?: melhorar as condições de vida 
das suas populações e não forçá-las a deixar o 
Estado em busca de melhores dias aqui em Brasí
lia, no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e outras 
cidades. 

Ao ilustre Senador Leopoldo Peres que, ante
riormente, me havia pedido um aparte, tendo se 
retirado, peço desculpas a S . .Exf por não lhe ter 
concedido o aparte no momento oportuno. Quero 
encerrar, Sr. Presjdente, mais uma vez, reafirman
do o meu desejo de que se supere, realmente, 
este impasse que está se tentando criar no Senado 
da República pela primeira vez, porque à época 
em que outros Srs. Senadores, de legislaturas pas
sadas, procuraram obstruir a pauta dos trabalhos, 
os motivos eram totalmente diferentes dos que 
estão sendo apresentados hoje. Sou contra qual
quer tipo _de discriminação do Governo Federal, 
em relação a qua!quer Estado ou Município. Se 
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os Estados, a que pertencem estes ilustres cole
gas, estão sendo discriminados colocamo-nos à 
disposição, dentro das nossas possibilidades, 
também, para solucionar esses impasses. Mas se 
a pretexto de se retaliar o Governo Federal se 
punir Estados pequenos, Estados carentes como 
o Estado do Acre, com isso não podemos con
cordar. 

Fica aqui a minha advertência, sobretudo a mi
nha esperança, confiando na Uderança do meu 
Partido, o PMDB- de que fui um dos fundadores 
e cheguei a presidi-lo no Estado do Acre; sou 
membro do seu Diretório Nacional e já pertenci 
à Comissão Executiva Nadonal deste Partido -
não posso admitir em circunstância alguma que 
o meu Partido esteja aqui, na Câmara Alta do 
Parlamento brasileiro, a obstruir projetes de inte
resse de um Estado tão carente e tão necessitado, 
como é o nosso querido Estado do Acre. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Be
nevides. 

O SR. MAURO BEI'IEVIDES. (PMDB- CE. . 
Pronuncia o seguinte discurso) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Twe a oportunidade, às vésperas da realização 
da última reunião extraordinária do Conselho Mo
netário Nacional, de transmitir apelo ao Ministro 
Mailscm da Nóbrega no sentido de que encon
trasse, sem mais protelações, o caminho legal 
para reduzir a correção monetáiiã no crédito rural 
aplicado no Nordeste, levando em conta as imen
sas dificuldades vividas por aquela sofrida região. 

Outros parlamentares também assim se posi
cionaram, postulando junto ao Presidente José 
Smney uma tomada de atitude _que viabilizasse 
a concessão de recursos aos homens do campo 
daquela área geográfica, dentro de critérios oom
pativeis com a sua pecu1iaríssima realidade. 

Embora tanto o chefe_da Nação como otituJar 
das Finanças tenham-se mostrado receptivos ao 
acolhimento da justa reivindicação, até agora não 
se conhece a decisão governamental, aguardada 
com a maior ansiedade peloS agricultores nordes
tinos. 

Diante disso, os Senadores e Deputados do 
Polígono fiZeram chegar, hoje, ao Ministro Mailson 
da Nóbrega o seguinte expediente: _ 

A sua Excelência o Senhor 
Doutor Mailson Ferreira da Nóbrega 
DD. Ministro de Estado da Fazenda 
Brasília-DF 

"Brasília, 27 de janeiro de 1988 

Excelentíssimo Senhor Ministro: 

O elevado e até certo ponto previsível grau 
de frustração que caracteriza a atividade agrí
cola no Nordeste, decorrência sobretudo de 
fatores climáticos adversos, toma-se mais 
dramático ainda pela ausência de uma polí
tica agrfcola bem definida. 

O crédito rural constitui-se certamente no 
principal instrumento de política agrfcola, em 
particular em situações de emergência, co-
mo a atual, que atinge a região em pauta. 
Preocupa-nos, porém, que o crédito rural nas 
bases presentemente oferecidas aos agricul
tores norde~!"os, em lugar de favorecer a 

região, se transformou em maJs uma fonte 
geradora de prejuízos para a agricultura. 

Esses prejuízos, oriundos afinal da própria 
inflação, são materializados pela correçáo 
monetária plena dos saldos dos emprés
timos. 

~ correção monetária, nessas condições, 
desorganiza e desorienta o produtor rural, 
não havendo como garantir ao homem do 
campo, em todas as ocasiões e localidades, 
que os seus produtos sejam comercializados 
com níveis de reajuste de preços semelhan
tes aos exigidos pela correçâo monetária dos 
bancos. --

A adversidade do clima, a inadequação do 
solo, as deficiências de comercialização e ar
mazenamento dos produtos agrícolas e a es
cassez de sementes selecionadas são, pelo 
menos, fenômenos seculares que o agricul
tor tem assimilado em sua resignação deter
minista. Acrescentar a tudo isso as mazelas 

_ provocadas pela inflação é, em nosso julga-
mento, exigir em demasia do produtor des
p-gido. 
· Os dados refere[ltes ao exercício de 1987, 

primeira experiência com a imposição da 
oorteção monetária plena, revelam uma re
tração brutal da demanda pelo crédito agrf
cola na Região Nord_este, inviabilizando inves
timentos e dificultando o custeio agrícola. 

Para tanto, solicitamos do ilustre titular 
dessa Pasta as seguintes providências: 

a) que sejam determinadas medidas no 
sentido de reduzir os encargos da correção 
monetária iJlcidentes _sobre a agricultura e 
a pecuária do Nordeste; 

b) que seja, desde logo, estimado o mon
tante dos subsidias necessários para asse
gurar a disponibilidade de recursos durante _ 
todo o exercício; e 

c) que seja, caso necessário, enviado ao 
Congress-o Nacional pedido de suplementa

--- -ção de verbas para essa fma1idade. 
Cordialmente," 

Srs. Senadores: 
Não se pode desconhecer a impossibilidade 

de ser mantida a correçao monetária plena nas 
operações de crédito rural efetuadas ao Nordeste. 

Aliás, os setores oficiais competentes são sabe
dores desses empecilhos, para os quais as admi
nistrações anteriores tiveram - justiça se lhes 
faÇa- a preocupação de;_superá-las, asseguran
do os subsidias indispensáveiS à viabilização das 
aludidas transações na rede bancária. 

Fica, pois, a renovação dO meu apelo formal
mente chancelado por toda a representação nor
destina na Assembléia Nacional Constituinte. 

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

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre_ Senador Carlos Al
berto. 

O SR. CARLOS ALBERTO (PTB - RN. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: -

Em meio à gi'ande e confiante exp'ectativã Cfa 
popu1açáo brasileira quanto às decisões da As
sembléia Nacional Constituinte, trago hoje • esta 
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tnbuna a ansiosa apreensão de umã categoria 
que tem sido, ao longo do tempo, severamente 
penaJizada. 

Os-braSileiros apose-ntados depositam suas últi
mas esperanças no tirOcínio e na sensibilidade 
de todos nós, que carregamos o peso·· da respon
sabilidade pela elaboração da nova Constituição 
do País. 

Todos nós conhecemos os dramas, as dificul
dades, as privações com que os aposentados têm 
sido obrigados a conviver, ante as distorções de 
uma politica Salarial irrealista e irijusta para os 
trabalhadores ativos e muito mais cruel e desu
mana para os·aposentados.-

T ehho acompanhado com a maior atenção tu
do quanto se tem feito para expor à Nação a 
gravidade de um problema que, na_ verdade, é 
de todos não somente na sua origem, como tam
bém, nas suas conseqüências, pois o preço do 
silêncio, da omiSsão e da indiferença configura-se 
assustadoramente penoso. 

Representando nesta Casa um dos Estados 
mais pobres da Federação, onde a renda de 70 
por cento dos trabalhadores ativos não ultrapassa 
a média de dois salários mínimos, estarreCe-me-
a injusta situação de penúria imposta aos inativos. 

Pais e mães de família, que se aposentaram 
após uma vida inteira de trabalho e de dedicação, 
não dispõem do mínimo de que necessitam para 
viver condignamente os anos finaís de sua existên
cia. Pior, pois mesmo depois de aposentados. airi
da foram ludibriados em seus direitos pela Previ
dência Social, notadamente _no período eritre 
1975 e 1979. 

Saúdo, pois, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
todo o es(orço que, presentemente, se concretiza 
no seio da Assembléia Nacional Constituinte, Ob
jetivando o imediato resgate da dívida social da 
Nação para com os aposentados. É imprescin
dível que- Seja assegurado o beneffcio da aposen
tadoria em função do último salário-:contribuiçio 
e que se defmam mecanismos de proteção da 
seu valor cüante de impactos infladonários. · 

Isto, sem dúvida, é o mínimo que os aposen
tados de hoje e de amanhã têm o direito de reivin
dicar. Isto--é o mínimo que a Nação tem o- dever 
de lhes assegurar. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

OSR.PRESIDENTE(DirceuCameiro)-Na
da mai_s havendo a tratar, a Presidência vai encer
rar a presente sessão, convocando uma sessão 
extraordinária a realizar-se amanhã, dia 3 de feve-: 
reiro, às 1 O horas e 30 minutos, com. a seguinte 

. ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolu
ção n9 28, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni7 

cipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no va1or 
correspondente, em cruzados, a 3,689,02 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

2 

Votação, em- turno único, do Projeto de Resolu
ção n? 29, de 1988, que auto~ a Prefeitura Muni-
cipal de ltaberaí, Estado de Goiás, a contratar opea 
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ração de crédito no valor correspond~nte, em cru
zados, a 13.650,42 Obrigações dO Tesouro Nacio
nal- OTN, tendo 
PARECER FAVORAVEL,-proferido em Plenário. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Res_olu
'çiont30, de 1988,queautorizaaPrefeituraMuni- -
~ de ltapuranga, Estado de Goiás, a contratar 
operação de crédito no va1or correspondente, em 
auzados, a 48.000,00 ObrigãçõeS do Tesouro 
NIK:ional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Res_olu
çáo n~" 31, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Janduís, Estado tio Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a a424,51 Obrigações 
do Tesouro Nacional- PTN, tendo __ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

5 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolu
ção n'!' 32, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muru
cipal de Monteiro, EstadO da Paliubi!l, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00-0brig2iÇões do Tesouro 
Nacional- tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

6 

Votação, em turno único do Projeto de Resolu
çio nO? 33, de 1988, que aUtoriza a Pi-efeitura Muni
cipal de Mococa, Estado Çle São Paulo, a coo.tratar 
operação de crédito no vaior .correspondente, em 
cruzados, a 21.146,62 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo! 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 
Çio nO? 34, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
~ de Alvinópolis, Estado de Minas Gerais, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 20.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁ~, proferido em Plenário. 

8 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n'? 35, de 1988, que autoriza o Governo do· 
Estado do Acre a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
1200.000,00 Obrigaçõe:s do Tesouro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 36, de 1988, que-autoriza 6 -GovernO do 
Estado do Acre a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
1.879.699,25 ObrigaçõeS do Tesouro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

10 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolu
ção nO? 37, de 1988, que autoriza a Pfefeitura Muni
~ de Angélica, Estado. do Mato Grosso do Sul, 

a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 4.600,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

11 

_Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 38, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande 
do sw~-a--contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 13.519,74 Obri~ 
gações do Tesouro Nã.cional- OTN, tendo 

'PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

12 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n~ 39, de 1988. que autóriza a Prefeitura Muni
cipal de Janduis. Estaâo do Rio Grande do Norte 
a cOntratar operação de crédito no yalor corres-
pondente, em cruzados, a 2.790,00 Obrigações 
do Teso.uro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 40,-de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Anastácio, Estado do Mato Grosso do 
-Sul, a contratar operação de crédito no valor cor
resp6ridei1.te, em c~dos, a 49.342,11 Obriga~ 
ções do Tesouro Nacional- Oll'i, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n"' 41, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Antônio João, Estado do Mato Grosso 
do Sul, _a contrmar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 4.800,00 Obriga
ções do TesoUro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

15 

Votação, em turno úrllco, do Projeto de Resolu
ção n"' 42, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Arai Moreira, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 48.411,27 Obriga

-ções do Tesour9. Naçional- OTN, tendo 
PARECER FAVORAVEL, proferido em Plenário. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 43, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
ciPal de Rio Branco, Estado do Acre, a contratar 
opera-ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 30.075,18 OJ?rigaç_ões do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

.PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

. 17 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 
1 O, de 1988, de autoria do_ Senador Jamil Haddad, 
solicitando, ao Ministério das Comunicações, in
formações sobre o critério adotado pelo atual go
verno para a concessão de _can~ de rádio e de 
televl~o através daquele Ministério. 

18 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lUção n~ 44, de 1988, de autoria dos Senadores 
Fernando Henrique Cardoso e Carias Chiarelli, 
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que mOdifica o art. 2~ dei Resolução nO? 22, de 
1988. (Dependendo de Parecer.) 

O SR. PRESIDENl"E (Dirceu Carneiro)- Es
tá encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 20 mi
nutos.) 

ATO DO PRESIDENl"E 
N•8,DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso de 
sua competência regimental e tendo em vista o 
disposto no art. 65 do Ato n~ 31, de 1987, da 
Comissão Diretora, resolve: 

Designar a servidora Maria do Socorro Souza 
de Oliveira para compor, como Presidente, a Ce> 
missão Permanente de Licitação. 

Senado Federal, 29 de janeiro de 1988.- Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

. ATO DO PRESIDENl"E 
1'1' 9, DE 19~ 

i 
O Presidente do Senado Federal, no uso de 

sua competência regimenta!l e tendo em vista 
o disposto no art. 66, do A~o nO? 31, de 1987, 
da Comissão Diretora, resolve: 

Designar os servidores Raimundo de Menezes 
Vieira, lvaldo Roland Fl1ho, Carlos Alberto Bezerra 
de Castro, Ayrton José Abrittci, Acrísio Pereira de 
Sá, José de Ribamar Duarte f-'\ourão e Maria do 
-Socorro -de Oliveira para, sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comis~o EspeCial de Lid .. 
tação destinada a realizar o processo licitat6rio 
com vistas à escolha çie empresa especializada 
para executar as obras de construção do Anexo 
DI do Senado Federa!. ' 

Senado Federal,29 d~ janeiro de 1988.- Se
nador Humberto Lu~ Pfesidente. 

. I 

I 

PORTARIA 
N• 2, DE 19!18 

O Diretor~Óeral do Senado Federal, no uso das 
atribuiçõe~ que lhe confere o~ 215_ do Regula~ 
mento Administrativo do Sem~do Federal, e tendo 
em vista o disposto no art. 482, § 19, 'do mesmo 
regulamento, resolve: · 

Designar Antônio Carlos SiÇlões, Assessor Le
gislativo, Américo Dias Ladeira Júnior, Técnico 
Legislativo e Dora:cy Catvalho Reis, Adjunto Legis
lativo para, sob a presidência do primeiro, integra
rem a Comissão de Sindicância incumbida de 
apurar os fatos constantes dos Proc_essos n95 

019966/87-3, 019967/87,0, 020227/87-6, 
000172/88-0 e 000707/88-0.' · 

Senado Fe-deral. 1~ de f~~reiro de 1988 . .::_ 
JOIIé Passos Pôrto, Diretor-Geral. 
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SECRETARIA ~ERAL DA MESA 

(Resenha das matérias apreciadas 
de ]9 a 31 de janeiro de 1988 

- art. 293, II, do Regimento lntemo) 

PROJETO$ APROVADOS E 
ENVlAOOS À SANÇÃO 

-Projeto de Lei da Câmara no 58, de 1987 
(n"' 241187, na Casa de_ origem), de iniciativa do 
Sr. Presidente da República, que altera dispositivo 
da Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964 
-Estatuto da Terra. 

Sessão: 12MI-88 (extraordinária). 
- -Projeto de Lei da Câmara n9 51, de 1987 
(n9 183/87, na Casa de origem), de -iniciativa do 
Sr. Presidente da República, que fixa o efetivo 
da Polícia Militar do T erritórlo Federal do Amapá 
e dá outras providências. 

Sessão: 14-1-88 (extraorcliri.ária). 
-Projeto de Lei da Câmara ri~ 57, de 

1987-Complementar (n<i" 10/87-Cornplementar, 
na Casa de origem), que dispõe sobre _a aposen
tadoria voluntária, nas condições que especifica, 
2!05 seiVidores civis que trabaJham em estabeleci
mentos industriais da União, produtores de muni
ções e explosivos. 

Sessão: 14-1-88 (extraordinária). 
-Projeto de Lei a Câmara n9 55, de 1987 (no 

178/87, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. 
Presidente da República, que autoriza a doação 
de fração ideal de imóvel situado no Município 
de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais. 

Sessão: 25-l-88. 
-Projeto de Lei da Câmara n9 56, de 1987 

(n9 179/87, na Casa de _origem), de iniciativa do 
Sr. Presidente da República, que autoriza o Poder 
Executivo a atua1izar, anualmente, os valores da 
subvenção concedida ao Instituto Histôrico e Geo
gráfico Brasileiro através da Lei n9 2.956, de 17 
de novembro de 1956. 

Sessão: 25-1-88. 
-Projeto de Lei da Câmara no 156, de 1986 

(n9 6.694/85, na Casa de" origem), de inídativa 
do Sr. Presidente da República, que dispõe sobre 
o registro da propriedade marítima e dá outras 
providências. 

Sessão: 25-1-88. 

PROJETO$ APROVADOS E ENVIADOS 
À CÂMAAA DOS DEPUTADOS 

-Projeto de Decreto Legislativo n°0, de 1987, 
de autoria da Comissão Difetofii, (Jue- estabeleCe 
exceção ao disposto no § 19 do arl 2~ do Decreto 
Legislativo n9 114, de 3 de dezembro de 1982, 
durante o funcionamento da Assembléia Nacional 
Constituinte. 

Sessão: 6-1-88 (extraoràiriáfiã).- -- --- -- -
-Projeto de Lei do Senado n9 2, de 1988, 

de autoria do Senador Affonso Camargo, que_a1te
ra disposjtivos da Lei n9 5.682, de 21 de julho 
de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos).• 

Sessão: 14-1-88 (extraordinária). 
-Emenda do Senado ao Projeto de Lei da 

Câmara n• 99, de 1986líi·· 5:289/85, iia Casa 
de origem), que regula a profissão de Supervisor 
Educacional, e determina outras providências. 

Sessão· 25-1-88. 

PROJETOS APROVADOS E 
ENVIADOS À PROMULGAÇÃO 

-Projeto de Resolução no 1, de 1988, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Alto Pamaíba, Es-, 
tado do Maranhão, a contratar operação de cré~ 

_ Qi_tQ_n_o valor _correspondente, em cruzados, a 
3359,91- Obrigações do Tesouro Nactona1 -

~·-OTN. 

Sessão: 6-1-88 (extràõrâinária). 
-PrOjeto_ de Resc;>lução n? 2, de 1988, qUe- au

toriiãO-GóYerno do Estrado do Amazonas a con_.. 
'tiãi OperaçãO de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 426.484,96 Obrigações do T escu
ro N;;1donal - OTN. 

Sessão: 6-1-88 (eXtraordinária). 
-Projeto de Resolução n? 3, de 1988, que au

tOriza a Prefeitura Municipa1 de Angélica, Estado 
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito- no valor correspondente, em cruzados, 

_a_ 44500,00 Obrigações ·do_ T escuro Naciortal -·crm. . 
Sessão: 6-1-=-88 (extraordinária). 
-Projeto de Resolução no 4, de 1988, que au

toriza a Prefeitura Municipal de Aracati, Estado 
do Ceará, a contratar ope"ração de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obri
gações_ do Tesouro Nacional- OTN. 

Sessão: 6-1~88 (extraordinária). 
----:PrOjeto de Resolução n9 5, de 1988, que au

toriia a PrefeitUra Municipal de Arari, Estado do 
-Maranhão, a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 6.666,40 
Obrigações 5io Té-solirõ Nacional--: OTN. 

SeSsão: 6-=-1~8& (extraordinária). 
- PrOjetçi de Resolução n9 6, de 1988, q"Ue au

totiiã: a Prefeitura Municipal de Carolina, Estado 
do Maranhão, a contratar operaÇão de crédito no 
va1or correspondente, em cruzados, a 19.533,08 
ObrlgàçOes dó Tesouro Nacional- OTN. 

Sessão: 6-1-88- C extraordinária). 
-Projeto de Resolução n9 7, de 1988, que au--

__ .:tôriza a Prefeitura Munfcipal de CurraiS Novos, 
Estaao~ÇI.O"RiO_Wande dq_ Norte, a contratar opera

--çao de c~ditO no vale;> r correspondente, em cruza
doS;-:a-48.113,70 Obrigações do Tesouro Nacio
nal-OTN. 

Sessao:- 6;1-88 (extraordinária). 
-Projeto de Resolução n9 8, de 1988, que au

toriza a Prefeitura Municipal de Jateí, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
-6.098,68 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

-YrõjelõâeResoluÇão n9 9, de 1988, que au
toriZa ·a-Prefe1fura MunidPal ae Mandirituba, Esta
do do Paraná, a contratar opei-ação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
25375,93 Obrigações do T escuro Nacional -
OT[L 

Sessão: 12-i-88 (extraordinária). 
- -Projeto de Resolução no 1 O, de 1988, que 

autoiiz_a _a Prefeitura Municipal de Montes Claros, 
Estado de Min~s Gerais, a contratar operação de 
crédito--no--valor coiTespondente, em cruzados, 
a-62.78l,95 Obrigações do T~uro Nacional__.:. 
OTN. 

SeS-sOO: -12-1-88 (extraordinária). 
--..::::...Projeto de Resolução n~ 11, de 1988, que 

aut01jza a Prefeitura Mt.micipal de Montes Claros, 
- Estado de Minas Gerais, 8 contratar operação de 

, crédito no valor correspondente, em cruzados, 
-·a 15.225,56 ODrigáÇOes d0Te50uro Nacionai-

OTN. . 
Sessão: 12-1-88 (extraordinária). 
-Projeto de Resolução n9 12, de 1988, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de Pa1meira, Esta
do do Paraná, a contratar operãção de crédito 

_ no valor correspondente, em cruzados, a 9.965,32 
Obrigações--do T escuro Nacional- OTN. -

Sessão:"l2-1-86 (extraordinária). 
....:.._Projeto de Resol~ção n? l_3, de 1988, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porã, Es
tado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no va1or correspondente, em cruzados, 
a 11.064,76 Obrigaçõe-s do Tesouro Nadonal-
OTN. ·. ~ 

Sessão:-12-1-88-(extraordinãria). 
-Projeto de Resolução n9 14, de 1988, que 

aW;oriza a Prefeitura Municipal de Primeira Cruz, 
-~tado do Maranhão, a contratar operação ·de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 42:293-,23 Obrigações do Tesouro N.acional-
OTN. . . 

Sessão: 12-1-88 (eXtrã.Ordináiia). 

-Projeto de Resolução nç--15, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antonio 
de Jesus, Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 252.849,57 ObrigaçOes d6 -Tesouro Nacional 
-OTN. . 

Sessão: 12-1-88 (extraordinária). 
-Projeto de Resolução n9 16, de_ 1988, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de Palmeira, Esta
qo_ do Paraná, a contratar oper<!ção de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
1Õ.105,94 -bbrigaçõ~s do Tesouro Nacional -
OTN. 

Sessão: 12-1-88 (extraordinária). 
-:-Projeto de Resolução n9 17, de -19?/?;Que 

autoriza o Governo do Estado de Goiás a contratar 
operação_de empréstimo externo no valor deUS$ 
98,200,000.00 (noventa e oito milhões e duzentos 
mil dólares americanos). 

Sessão: 25-1-88. 
-Projeto de Re~olução no_ 18, de ! 988, que 

autoriza a P~efeitura Municipal de Rio das Pedras, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 13),635,52 ObrigaÇOes do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Sessão: 25-1-88. 
-Projeto de Resolução n9 19, de 1988, que 

autoriza o Governo do Estado do Amazonas, a 
contratar operação de Crédito no valor correspon
dente, em cruzadõS, a 15.000.00 Obrigações do 

_Tesouro Nacionai--OTN. -
Sessão: 25-1-88, 
-Projeto de Resolução no 20, de 1988, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de Caçapava do 
Sul, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor corresPondente, -em 
c_ruzados a 10.238,79 Obrigações dO Tesouro Na-
cional - OTN. -

Sessão: 25-1-88. 
-Projeto de __ R~so!Ução n9 21, de 1988, que 

autoriza a Prefeitura M_unicipal de teres, Estado 
de Goiás, a _contratar op~ração d_e crédito no_valor 
cor_r_espondente,_ em cruzados, a 8.350.00 Obriga-
ções do Tesouro Nacíorial- OTN. 

Sessão: 25-1-88. 
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-Projeto de Resolução nt> 23, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Caçapava do 
Sul, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar 
operação de crédíto no valor correspondente, em 
cruzados a 37.052,26 Obrigações do Tesouro Na
donai-OTN. 

Sessão: 25·1·88. 

-Projeto. de Resolução no 24, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Cerés, EStãd9 
de Goiás, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruza.dos, a 5~.000,00 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. 

Sessio:25-l-88. 

-Projeto de Resolução n1 25, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura MUnicipal de G4§W6, Estado 
de Goi-ás, a contratar operação de crédítO'no valor 
correspondente, em cruzados, a 49.062,00 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. 

Sessão: 25·1·88. 

-ProjetO de Resolução n" 26, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de ltaberaí, Estado 
de Goiás, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 17.498,79 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. 

Sessão: 25·1·88: 
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.-Projeto de Resolução n9 27, de 1988, que 
autOilza a Prefeitura Municipal de Paulista, Estado 
de Pemãmbuco, a contratar operação de crédito 
n.o valor correspondente, em cruzados, a 
240.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional-
OTN. . . 

Sessão: 25~ 1-88. 
~ProjetO de-Resolução n<:> 22, de 1988, de au

toriza do Senador Carlos Chia~lli _e outro Srs. 
SenadOres que constitui, nos termos do art. 37 
da Constituição Federal e do art. 170, alínea b, 
do Regimento Interno, Comissão de lnquérito, pa
ra os fins que especifica. 

Sessão: 25·1-88. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

Q(JJNTA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 1988 BRASiLIA- DF 

SENADO FEDERAL 

1 -Ata da 5• Reunião, em 3 de feve~ 
relro de 1988 

LI-ABERTURA 

1.1.1-Comunicação da Presidência 

- InexistênCia de quorum para abertura da 
sessão e convocação de sessão extraordinária 
a realizar-se amanhã, dia 4, às 1 O horas e 
30 minutos, ·com Ordem do Día que designa. 

1.2 -ENCERRAMENTO 

1.3 ~EXPEDIENTE DESPACHADO 

1 .3.1 - Ofído do 19-Secretárlo da Câ
mara dos Deputados 

SUMÁRIO 
Encaminhando autógrafo do seguinte proje-
to: -

Projeto de Lei do Senado n? 257/85 (n~ 
6.554/85, na Cârriãra-dOs Deputados), que es
tabeJece_ a obrigatoriedade do cadastramento 
dos doadores de sangue bem corno a realiza
ção de exames laboratoriais no sangue coleta
do, visando a prevenir a propagação de doen
ças, e dá outras providências. 

-__ -13.2--Mensagem do Senhor Presiden
te da República 

Submetendo à deliberação do Senado a esca-" 
lha de nome indicado para função cujo provi
mento depende de sua prévia aquiescência: 

N9 56/88 (n9 66/88, na origem), refere"nte 
_à .escoJha do Senhor Femando Silva Alves, 
Embaixador do Brasil junto à República de 

-Trinidad e Tobago, para, cumulativamente, 
exerc~r a função de Embaixador do Brasil jun
to à Santa Lúcia. 

2.- CONSELHO DE SUPERVISÃO 
DO PRODASEN . . 
Ata da 82' Reunião 

3-MESA DIRETORA 

4 -=:LÍDERES E VICE-úDERES DE PAR
TIDOS 

5-COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMAI'IENTES 

Ata da 5" Reunião, em 3 de fevereiro de 1988 
1' Sessão Legislativa Extraordinária, da 48' Legislatura 

Presidência do Sr. Dirceu Carneiro 

ÀS 10 HORAS E30 MINUTOS, ACRAM-SE.PRE:-. 
SENTES OS SRS. SENADORES:-· 

Mário Maia -Aluízio Bezerra- Nabor Júnior 
- Leopoldo Peres -·Carlos· de Carl i --Áureo 
Mello - Odadr Soares __::. Ronaldo Aragão -
Olavo Pires -João Menezes - Almir Gabriel 
-Jarbas P.:!ssarinho ......:..:. João Castelo - Alexan
dre Costa - Edison Lobão -Chagas Rodrigues 
-Álvaro Pacheco-Virgílio Távora- Cid Sabóia 
de Carvalho -Mauro Benevides- Carlos Alberto_ 
-José Agripino - Lavoisier Maia - Marcondes 
Gadelha - Humberto Lucena - Raimundo üra 
-Marco Maciel -Antonio Farias- Mansueto 
de Lavor- Guilherme Palmeira- Di v algo Surua
gy- Albano Franco - Francisco Rollemberg 

- Lourival Baptista- Luiz Viana -Jutahy Maga
lhães ~ Ruy Bacelar - José Ignácio Ferreira 
-Gerson Camata -João Calrnon -Jamil Had
dad ~..Afonso Arinos - Nelson Carneiro - Ita
mar Franco - Alfredo CampoS - Ro-nan Tito 
-Sevefo Gomes- FernaOdO Henrique Cardoso 
- Mário _Covas - Iram Saraiva - Irapuan Costa 
Júnior- Pompeu de- Sousa- Maurício Corrêa 
- Meit_a__filho --:-:-- Louremb_erg Nunes Rocha,
Már:ci_o Lacerda -Mendes Canale- Rachid Sal
danha Derzf - Wilson Martins - Leite Chaves 
-Afforiso Camargo -José Richa -Jorge Bor
nhausen -Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin 
- Carlos Chiarelli - José PauJo Bisol - José 
Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu_Cameil'()) -A 
lista de presença acusa o comparecimento de 
68 Srs. Senadores. Entretanto, não há em plenário 
o quorum regimental para abertura da sessão. 

Nos termos do § 29 do art. 180_do Regimento 
Interno, o expediente que se encontra sobre a 
mesa será despachado pela Presidência, indepen
dente de leitura. 

Nessas condições, vou encerrar a presente reu
nião, designando para a sessão extraordinária de 
amanhã, às 1 O horas e 30 minutos_ a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Votação, em turno único, do Projeto de ResOlu
ção n9.28, de 1988, que aU1orizã a Prefeitura Muni-
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PASSOS. PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal_ 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Di reter Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS_ 
Oiretor Administrativo 

JOSECLER GOME;S MOREIRA ... 
Diretor Industrial 
UNOOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

cipal de Caçapava do_Sul, Estado do Rio Grand~ _ 
do Sul, a contratar operação ·de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 3.689,02 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade.Pa Mesa do Senado FeQ_eral 

ASSINATURAS 

S_cmestral ......................................... , .... .czs 950,00 •• 

Exemplar Avulso 

-7-

CzS 

Tiragem: 2.200-exemp)ares. 

_ -~-- pendente, em cruzados, a_,2.790,00 Obrigações 
do T escuro Nacional.--OTN, tendo 

PARECER F AYORA VEL, proferido em Plenário. 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. _-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 34, de 1988, que autoriZa a Prefeitt..~ra_Muni
cipal de Al'{inópolis, Estado de Minas Gerais, a 
cOntratar operação de crédito no va/oJ cor~espon
dente, em cruzados, a 20.000,00 ObTi9açõês do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

-13 ::_ 

. :_._ VQ.taçào, ~m turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 40, de 1988, que~utoriza a Prefeitura Muni~ 
cipal de Anastácio, Estado dQ Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 49.342,11 Obriga
Ções do T ~sauro Nacional - OTN_.._ t_endo 

-2-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n<> 29, de 1988,_que autoriZa a Prefeitura Muni
cipal de ltaberaí, Estado de Goiás, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru-_ 
zados, a 13.650,42 Obrigações do T eso~.Jro Nacio
nal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, prOferido em Plenário. 

-3-
Votação, em turno U_niço, do Proj~to de Resolu

ção n" 30, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de ltapuranga, Estcido de G_oiás, a_conti(!~r 
operação de crédito no ~lar correSpondente, em 
cruzados, a 48.000,00 _Obrigaçõ~s do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-4-
Votação, em turno (mico, do PrQj~to _çie Re:'lQIY- . 

ção n" 31, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Janduís, Estado do Río Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito_no ·val_pr corres
pondente, em cruzad®....._a 8.424,51 OQ.rigações 
do Tesouro Naclonal- OTN. tendo __ _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-5-

Votação, em turno Unico, do_ .Projeto de Resolu- . 
çâo n" 32, de 1988, que autoriza a_Prefeitura Muni
cipal de Monteiro, Estado da Paraíba, a contratar 
operação de crédito no valor correspon_dente:, _em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do TeSOuro 
Nacioha/- OTN, tendp _ . -~ 

PARECER FAVORÃ\rEL, proferido em Pre_n_ário. 

-6-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

çàQ no 33, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de. Mococct Esta_do de São Paulo, a col)tratar 
operação de crédito OQY~lor correspondente, em 
cruzados, a 21.146,62 Qbrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo__ _ 

PARECERFAVORÁVEL, proferidO em Plenário. 

PARECER F AVORÂ VEL, prof~rido em Plenário. 

-8-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção- no 35, d~e ffl88, que--aUtoriia o Governo do 
Estãdo do Acre a c_ontratar operação de cr_édito 
no valor correspondente, em cruzado's, a 
1.20Q.OQO,OO Obrigações do Tesouro Nacional_ 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL proferido em Plenário. 

-9-
Yotação, em turno único, do Proje.to de Re.S01u

çã6~n" 3õ, de -1988,- que-a:Utorliã- o Goverhõ do 
Estado do Acre a contratar operação de crédito 
no valor _CQ_rrespondente, em cruzados, a 
1.879.699,25 _Obrigações do T escuro Nacional 
- OTN, tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plen.3rio. 

-10-

. VotãÇãO, ~~ 1uUm único-, do_ Projetó:"d(;Resolu- · 
ção n" 37, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
tipal_de Angéli~a. Estado do MatO Grosso do· Su!, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 4.600,00 Of?rigações 
do T esou_ro Nacional - OTN, tendo 
__ ,_ ~~ECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-11-
- - - -

Yofáçãõ •. em .turho Unico, do Projeto de Resolu
ção n~ 38, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
dpal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Gfãride 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em_ cruzados, a 13.519,74 Obri· 
gações do T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER F AVORA VEL, proferido em Plenário. ·-·- ·- ' . 
-·12-

VoÚ:tç-ào, eni turno úriiCo, do Projeto de Resolu· 
_ç_ã__o_o:>_39, dE! 1988, que autoriza a Prefeitura Muni

cipal de Janduís, Estado do Rio Grand~ do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor correg.. 

PARECER FAVORÁVEL, proferido~m Ple_nárlo. 

-14-

Votação. em turno único, do-Proj~to de Resolu
ção no 41, de 1988;'qUe autOríià-:a-Pfefeitura Muni
cipal de Antônio Jo_ã_o, Estado do Mat9 Çlrosso ~ -
do Sul, a cçmtratar operaÇão -de CiéditOilQ valor
correspondente, em cruzados, a 4.800,00 Obriga· 
ções do T escurO Naaon-ar-..:....:.. OTN, tendo 

PARECER FAVORÀVEL, proferido em Plenário. 

-15-

Vatação, em turno único-, do Projeto de Resolu
ção no 42. de 1988, qu_eautorU:a a_PrefeituraMuni
cipal dé Arai Moreira, Estado do Mato Çirosso: do 
Sul, a contratar opera_ção de c:rédito _no valor cor· 
respondente .. em cruzados, a 4a411,27 Obriga
ções do T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER ~ÁVORÁVE4 proferido em Plenário . 

_;_ 16-

- ·votãçãO, em tUrTio único, do Projeto de Resolu
ção n" 43, de 1988, que autoriza a Prefeitura_Muni
dpal de Rio Branco, Estado do Acre, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 30.075,18 ObrigaÇões-ao Tesouro 

_Nacional - OTN, tendo · -
-PARECER FAVO~VEL, proferido em Plenário. 

·-17-

Votaç_ão, em turno único, do Requerimento· n.; 
1 O, de 1988, de autoria do Senador Jamil Hãddad, 
solicitando, ao Ministério das Comunicações, in
forma:ções'sobre o _crttérro·adotadci Pelo atual Go-
verno para a conce_s~o d_e _canais de rãdio e de 
televisão através daquele Ministério. 

-18-

Discussão, em turno único, do Pràje(õ de Reso_.. 
lução n" 44, de 1988, de autoria_dos- Se_na~Qres. 
Fernando Henrique Cardoso e Carlos Chiarelli, 

• 
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que modifica o_ art. 2c_ da Resolução _n~ 22, d!e 
1988. (Dependendo de Parecer.) 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Está encerrada a reunião. 

{Levanta-se a reunião às 11 horas e 02 
minutos) 

EXPEDIENTE 
Despachado nos terrno.s do § 29 do art. 180 çjo 

Regimento Interno. 

Oficio do Primeiro-Secretário da Câmara 
dos Deputados 

N~' 13/88, de 1 ~ do corrente, encaminhando 
autógrafo do Projeto de Lei do Senai:lo n" 257, 
de 1985 (n9 6.554/85, na Câmara dos_ Deputados), 
de autoria do Senhor Gastão Müller, que estabe
lece a obrigatoriedade do cad_astram~nto dos doa- _ 
dores de sangue bem como a realização de exa
mes laboratoriais no _sangue colet_ado, visando .a 
prevenir a propagação de doenças, e dá outras 
providências. (Projeto que se transfonnou na _Lej 
n9 7.649, de 25 de janeiro de 1988.) 

Mensagem do Presidente da República 
Submetendo à deliberação do Senado a esc-o

lha de nome indicado para função cujo provi
mento depende de su_a prévia aquiescência: 

MENSAGEM 1'1• 56, de1988 

(N• 66/88, na origem) 

ExCelentissimos -senhores Membros do Sena· 
do Federal: -

De conformidade com o art. 42 (item UI) da 
Constituição, tenbo a honra de submeter à apro-
vação de Vossas Excelências a escolha, que dese
jo fazer, do senhor Fernando Silva Alves, _Emb_?li
xador do Brasil junto _à República de Trinidad e 
Tobago, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Santa Luciã; tios 
tennos do art. 56, § 1 ~.do Regulamento de Pessoal 
do Serviço Exterior, baixado pelo Decreto n9 
93.325, de I • de outubro de 1986. 

2. Os méritos do Emba~ador Fernando Silva 
Alves, que me induziram a escolhê-lo para o de
sempenho desSa elevada função, constam da 
anexa informação do Ministério das Relações Ex
teriores. 

Brasil ia, 2 de fevereiro de 1988. -José. Samey. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae:. 
Embaixador Fernando Silva Alves. 

Porto Alegre/RS, 17 de abril de 1939. 

Fr1ho de Dirceu Silva Alves e Augusta da Silvª 
Alves 

Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, 
IRBr. 

III Curso de Treinamento -e Aperfeiçoamento 
para Diplomatas e Chefes de Setores cte_ Promo
ção Comercial. 

Terceiro-Secretário, 7 de dezembro de 1961. 
Segundo-Secretário, antiguidade, 22 de no-

vembro de 1966. -

PrimeirO-Secretário, merecimento, 13 de de- _ 
. zembro de 1972. ~ 

Conselheiro, merecimento, 26 de março de 
1977. 

-' __ Ministro de Segunda Classe, merecimento, 23 
~-de junho_ de 1981. 

Assisten~e.do Chefe da_ Divisão de Pass,aportes, 
1962. 

Chefe, substituto,_ da Divisão de Passaportes, 
l963. . . -. . . • .• ·.. . 

Auxilíãr- do thefe do Departamento Consular 
-ede Jniigração, 1963/64. · · · 

Na Assessoria de Imprensa do Gabinete, 
1971n4. 

Subchefe_ da_ Assessoria d~ Imprensa do Gabi-
nete, 197317.4.. . · • •. . .. 

Chefe da Qiyisão de A_tos InternaC-ionais, 
!979/82. 

BarcelOna, Vice~Côilsul, 1964/66. 
Barceloria EnCarregado, 1964/66, 

-- Otta_w_a, T erceirci~SéC:retáfiõ; 1966 .. 
· Ottawa, Chefe do SECON, 196616& 

Ottawa, Segundo-Secretário, 1966/68. 
_Ottawa, Encarr·egado_de Negócíos, 1967. 

Manágua, Segundo-SeCretáríó, 1968[71. 
Manágua, Encarregado de Negócios, 1969/71. 

-_Manágua, Encarregado de Serviço Consular, 
1969171. . .. . . .. . 

Quito, Prim.eiro-SecretáriQ, -1974.176. 
Quito, Chefe do SECON, 1974n6. 
Atlanta, Cônsul, 1976n9. 
México, Ministro-Conselheiro, 1982!87: 

--~México, Eric'arregàdo_de_ Negócios, 1983. 
Port-of-Spain, Embaixador, 1987188.-

- -· XXl Sessão do Comitê Executivo e XIX Sessão 
do ConSelho do CIME, Genebra, 1963 (membro). 

11 Reunião de Coordenação da Propaganda e 
ExpanSão Comercial do Brasil nos EUA e Canadá, 
Washington, 1967 (participante). 

Reunião Extraordinária da Federação lnterame
ricana do Algodão, Manágua, 1969_ (membro): 

Comitiva Oficial do Ministro de Estado, visita 
à África Ocidental, 1972 (membro). 

Comitiva d6 Presidente da República, encontro 
comu Pr.esfdente da República da Bolívia, Corum~ 

- bá-Ladário, 1972 (assessor). . . 
_Comitiva Oficial do Ministro de Estado, visita 

à República Árabe do Egito, Quênia e Israel, 1973 
(membro). 

Comitiva do Presidente da República, visita Ofi
cial a Portu,9ual, 1973 (assessor). 

Citupcfde Trabalho para as cerimônias de posse 
do Presidente da República, 1974 (membro). 

Reunião Extraordinária dos Ministros das Rela
ções Exteriores dos Países Americanos, México, 
1974 (assessor). 

XY Reunião dos Ministros das Relações Exte~ 
riores dos Paises Americanos, Quito, 1974 (secre
tário-geral). 

lV Reunião de Peritos da OrganizaÇão Latino-A
mericana de Energia, Quito, 1975 (representan
te). 

Comitê Asssessor da Organização latino~Ame~ 
ricana de Energia;-Quito, 1975 (representante). 

IV Fe_i~a Internacional do Equador, Guayaquil, 
1975 (diretor-geral do pavllhão). 

Visita Oficial do Presidente da República à Vene-
- zuela, _Uf(Q.lmembro). . 

Visita Oficfal do Presidente da República ao Pa
raguai, 19~0 (membro). 
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Visita Oficial do Presfdente da República à Ar
gentina, 19_80 (membro). 

Visita Oficial dO P_re:s,idente da RePública ao Chi
le, 1980 (membro). 

I Reunião dos MiniStros das Relações Exteriores 
-dos Países-Membros do Tratado de Cooperação 
Amazónica, Belém, 1980. 

Visita Oficial do Presidente da República à Fran
ça, 198l"(membro). 

Visita Oficial do Presidente da República a Por
tugal, 1981 (membro). 

VISita Oficial do Presidente da República à Co
lômbia, 1981 -(membro). 

-. VlSita Oficial do Presidente da República ao Pe
ru, 1981 (membro). 

_ Ordem_ âe RiO~Br.incÇ~~ C6rpendado_r, Bl1l811. 
Orde_rn do Mérito Aeronáutico, Oficial. Brasil. 

- - Ordem de Rubén Dario, Come-naãdOr, Nica· 
tâ_gua. 

Ordem Nacional dÕ_Mérito, ComendadOr, Cos-
ta do Marfun. • . . . 

_-- _ Ql-dein do Infante Qôrn _Henrique~ -comenaa
- dor, Portugal. 

Ordem do Cedró, Coriiéndador, Ltbano. 
Ofd_er:n daJ~.epública, Comendador, República 

Acabe do Egito.__ __ _ 
_ Ordem da ~~~la_EqUatorial, cavaleiro, Gabão. 

drdein do Valor, OfiCial, Camarões. · 
~Órdein dO -Sôl, COmendad,or, Peru. 
Ordem de Maio ao Méiitp, Coro~ndador, Argen

tina. 
Ordeni~ do Libertador BernardO OHiggins, Co-

ine'hd.aaor, Chile. __ __ _ ______ _ 
Or_dem de Boyac~._ Comendador,-Colômbia. 
Ordem de Cristo, Comendador, Portugal. 
Ordem da Águia Azteca, placa, México. 

Ó Embaixador Fernando Silva Alves, se encon
tra nesta data no exerctcio __ de suas funções de 
Embaixador do Brasilju,nto à República de Trini
dad e T obago. 

Secretaria de Estado das Relações_Exterfores, 
em _de dE: 1988,- Sérgio Barbosa 
Serra, Chefe do Departamento do SeMço Exte
rior~ 

-(A CotntsSão de Relações Exteriores.) 

CONSEUiO DE SCJPERVISÀO DO PRODASEN 

Ata da 82• -Reunião 

Aos d~ dias -d() ·mê_S_ -de-}ãõefro de mil nove
centos e oitenta e oito, às 11:00 horas, na residên
cia do Senhor Senador Jutahy Magalhães, sob 
sua Presidência reúne-se o Cons_elho cte Super
visão do PRODASEN, presentes os Conselheiros: 
Dr. Eduardo Jorge Caldas Pereira, Dr. Yamil e 
Sousa Outra, Dr. Edgard Lincoln de Proença Rosa, 
e Dr. Sér~io de Otero Ribeiro, Diretor~Executívo 
do PRODASEN. Deixa de comparecer, por motivo 
justificado, o Conselheiro Dr. José Passos Porto. 
Presentes também, a convite do Senhor Presi~ 
dente, o Dr. Sinval Senra Martins Júnior, Assessor~ 
Chefe da Assessoria da Diretoria-Executiva e o 
Dr. _Nilson da Silva Re_bello, Diretor da Diyjsão 
Admirlistiativa e Financeira do PRODASEN. O Sr. 
Presidente coloca em discussão a Ata da. reunião 
anterior e distribuída com antecedência aos Srs. 
Conselheiros; não havendo manifestação em_ con
trário é a referida Ata aprovada. A seguir, o Senhor 
Presid~ distribui os processos PD-0899/87-9 

.. / 
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- Convênio entre ci PRODASEN e___o Tribunal 
de Contas do Estado do Pará, PD-0797/87-1-
Convênio entre o PRODASEN e a Assembléia Le~ 
gislativa do Estado do Par_á, PD-0420/86-7 -
Convênio entre o PRODASEN _e a Orde:m dos 
Advogados do Brasil--Secção São Pau1o, desig
nando o Conselheiro Dr. Yamil e Sousa Outra 
para emitir parecer sobre os dois primeiros e o 
Conselheiro Dr. Eduardo Jorge C.aldas Pereira pa
ra o último. Prosseguindo, o Senhor Presidente 
coloca em apreciação os processos: 
PD-0857/87-4, referente à celebração de Convê
nio entre o PRODASEN e_a_Assembléia Legislativa 
do Espírito Santo, cujo relator, Conselheiro Dr. 
Yamil e Sousa Outra apresenta parecer favorável, 
obtendo a aquiescência dos Senhores ConSelhei
ros; o Processo PD-0798/87 -8, que objetiVa a assi
natura de Convênio entre o PRODASEN_e o Tribu
nal de Contas do Estado de São Paulo é reJatado 
favoravelmente pelo Conselheiro Dr. Eduardo 
Jorge Caldas Pereira e aprovada sua celebração 
pelos Senhores C:onse_lbe_iros; apresenta também 
parecer favorável sobre o PDOSOJ/87~9_.:--Cónvê
nio entre o PRODASEN_ e o govem6 do Estado 
do Amazonas sendo igualmente aprovado; o Con
s.elheiro Dr. Yamil_e. Sou_sa Du:tra_apresenta o seu 
parecer a respeito do PD..Q148/87-3, que trata 
do Convênio entre o PRODASEN e a Câmara 
Municipal de lpatinga (MG). Usando da palavra, 
o Conselheiro Dr. Edgard Lincofn de Proença Ro
sa pede vistas ao processo, solicitando informa
ções adicionais_ do PRODASEN sobie a_s Diretrizes 
e Prioriâades para Celebração de Convênios e 
um levantamento dos_ atualmente em vigor com 
dados sobre número de terminais, impressoras, 
instalados em cada caso, faixas horárias -utilizadas 
e datas de assinaturas, de forma a subsidiar uma 
análise global. Dentro do mesmo assunto, _o Con_
selho determina que o PRODASEN proponha al
teração da regulamentação em vigor,-de modo 
que se proceda a apreciação dos convênios não 
prioritários semestralmente, considerando infor
ma_ções do PRODASEN quanto a disponibilidade 
de recursos para atender a este tipo-de demanda. 
O Senhor Presidente, solii:ita_a seguir, ao COnse
lheiro Dr. Eduardo Jorge Caldas Pereira o seu 
parecer a respeito dos Processas PD-0319/81-3 
-Contrato de Manutenção de Equipamentos fir
mado entre o PRODASEN e a IBM do Brasil, 
PD-0537/84-5 - Contrato- de Programas de 
Apoio Local IBM e PD-003/82--4 - Contrato de 
Locação de Equipamentos IBM. A palavra é con
cedida ao relator da matéria, Coh&elheir'o Dr. 
Eduardo _Jorge Caldas Pereira, o qual lê o seu 
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parecer, concluindo pela aprovação do estabele- ___ tação de um sfstema de ger_ênda efk:iehte e eficaz, 
cimento de novos contratos com _o fornecedor com ênfase nos aspectos de adminiStrabilidade, 
IBM, considerando os aspectos analisados pelo no incremento da produtividade, com instrumen-
PRODASEN e a compatibilidade_ com a legislação tos de controle e avaliação de pessoa1, aplicação 
em vigor. O Senhor Pr~sidente solicita ainda ao de mecanismos de reforço positivo e negativo 
mesmo Conselheiro, Dr. Eduardo Jorge Caldas no alcance dos resultados e no cumprimento das 
P~~Ir~" o_~eu parecer sgbre o PD-Q?.7.§/83-5 -:- -.obrigações. A politiCa de remunera_ç_ão deve ser 
Cohtrato de loCaÇãO de- conjuntos compostos de baseada nos princípios de liderança de mercado __ 
vídeo e impressora entre o PRODASEN e a lTAU- _ aí incluídos 05 benefícios indiretoS - cOm 
TEÇS7A O Conselheiro apresenta parecer favorá- diferencial social e atendidas as peculiaridades 
ve1 a matéria emba~do na análise elaborada pelo 
PRODASEN e fundamentada na legislação_ em do Poder Legislativo. 2) Na hipótese de ocorrência 
vigor. Em seguida, 0 Senhor Presidente solicita de remunerações superiores aos limites da nova 
ao Conselheiro Dr. Edgard Uncoln de Proe_DÇa estru.tura de remuneração definida a partir da dire-
Rosa o seu parecer sobre o PD-1 027/85·;g .. : .. :çon- triz aôma mencionada, o eventual exceçiente será 

Vênio entre o PRODASEN -e a Universidade- de tratado como vantagem _pesso~_ nominalmente 
Brasília. O Sef:!hor Conselheiro apres~nta parecer Jd~ntific_ado, cujos <:ritérios de cõrreÇão dever~o 
favorável que é aprovado pelos ~enhores Canse- _ ~er eXpliCitados nas prOpostas de Atas- Norma-
lheiros. A seguir o Sr._ Presidente concede a pala- tivos, anteriormente referidas. 3) Rigor na aplica-
vra ao Senhor Diretor-Executivo que apresenta ção de promoções no presente_ exercício, condi-
proposta de adequação do _Sistema de Remune- donando-:se ao não - agravamento das distar-
ração dos servidores do_PRODASEN- Processo ções_existentes em -relação às diretrizes acima 
PD-00884/87-1. 0-Ref~rido processo consubs- _-definidas, A seguir o Senhor Dtretor-Executivo 
tanda 3 (frês) alternativas, sobre o assunto a sa- apresenta, através do PD-0068/82~,- propostas 
ber: 1) Mudança de critério de Cálculo da G~:atifi- das Normas para Classificação, Dl_stribuição, Oc_u-
cação de Serviçó- Extraordinário; 2) CriaÇão de pação e Uso dos Imóveis Residências do ?RODA-
Nova Gr<itificãção substituindo as Gratificações SEN e dO -ç:orrespondEmte_Terffio de OCUpaçãO 
de Serviço Extraordinário, a Legislativa e o Ab"ono -,_SQli<::itaric;fo análi-?e e referendo pelo egrégi9 Con-
Pecuniárlo Provisório; 3) Incorporação das Gratifi- selho, com posterior encaminhamento à-Coffiis-
cações_de Sérvíço Extraordinário, cegislatíva e do são Diretora do Senado Federal para aprovação 
Abono_Pecuniârio Provisório em um_novO salário e publicação. 0 Serihor Presidente designa 0 Con-
base. Esclarece 9 SenhOr Óir~tor-Executivo que selheiro_Dr. José Passos Porto para relatar a maté-
a ComíssãO -designada aponta como a alternativa 
mais adequada a primeira, como o que concorda, ria. O Senhor Diretor-Executiyo leva a apreciação 
diante dos aspectos favoráveis evidenciados. do Conselho de Supervísão a proposta do Plano 
Apreciados pelos Senhores ConselheiroS as -a1ter- Estratégico do PRODASEN.- PD_0926/87 -6. O 
nativas, acordaram os mesmos em acatar a pro- Senhor Presidente, Senador Jutahy Magalhães 
posição feita pelo Senhor Diretor-Executivo. Des- decide l'llaritef entendimentos com os Senhores 
taca-se neste particular que o Conselheiro Dr. ConselheiroS a respeito do àsSunto- em pauta e 
Eduardo Jorge Caldas Pereira, embora tendo após os quãis incluir -a questão em próxima reu-
aquieSddo com a implantação da proposição, nião do Conselho. Nada mais havendO a tratar, 
frente às argumentações apresentadas, entendia o Senhor Presidente declara encerrada a reunião. 
<:ornQ_melhor a aplicação da terceira alternativa. E, para constar, eu Ana Maria Merlo M'arengo, 
Prosseguindo na apreciação do assunto, por pr_o- Secretária do Conselho, lavrei ã presei1te Ata que 
posta: do CoO_s_elti!:!_iro_Ds. _Eduardo Jorge Caldas subscrevo e, após liâa e aprovada, vai assinada 
o decidiu que a Diretoria-EXe~_utiVa do PRODA· pelo Senhor Presidente e demais m~rnbros do 
SER deverá encaminhar, dentro de 120 dias, pro- ConSelho. Brasília, 1 O de janeiro de 1988 . .,.....: Ju-
postas de documentos normativos, reestruturan- tahy Magalhães, Presidente do Conselho de Su-
do a Política de Recursos Humanos do órgão, pervisão do PRODASEN -José Passos Porto, 
obedecidas as seguintes diretrizes: 1) Política de Vice-Presidente - Eduardo Jorge Caldas Pe-

-Recursos Humanos essencialmente baseada nas reira, Conselheiro -:- Yamll Souza Dutra, ~en-
práticas do mercado das entidades e empresas, selheiro - Edgard Uncoln de Proença Rosa, 
públicas e privadas que desempenham atividades Conselheiro - Sérgio de Otero Ribeiro, Dire-
de processamento de dados, visando a implan- ter-Executivo do PRODASEN. 
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1. - ATADA14•SESSÃO,EM4DE 
FEVEREIRO DE 1988 

1.1 - ABERTURA 

12 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Comunicação 

Dos Uderes Carlos Cbiarelli, Fernando Hen
rique Caidoso e Carlos Alberto, referente_ à 

"indicaçao do Senador Rachid Saldanha Derzi 
para exercer a função de Lider da Maioria. 

1.2.2 - Comunicação da Presldên
da 

Manutenção, por decurso de prazo, dos ve
tos apostos aos Projetas de Lei do Senado 
n9s 18/84 e 19/87 e Projeto de. Lei da C_âmara . 
n•l31, de 1986. 

1.2.3 __ Discursos do Expediente 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

SEJYADOR RACHID SALDAI'IHA DERZ/, to' 
mo Líder da Maioria- Orientação que impri
mirá à sua atuação como Uder da Maioria. 

SENADOR JAMIL HADDAD - Polícia 
_R_odoviária Federal bloqueia cavarana que se 
destina a Brasília. Falta de decoro parlamentar 
na Assembléia Nacional Constituinte. Politica 
~onômica do Govemo.-

SENADOR LCXJRNAL BAP77STA- Home
nagem de pesar pelo fa1edmento do Dr. João 
Cardoso do Nascimento Júnior. 

SEJYADOR CARLOS AlBERTO - Proble· 
ma habitacional do País. 

SENADOR JOSÉ IGNÁGO FERREIRA -
Supersafra agrícola. Problemática dos apo
sentados. Construção de ferrovia no Estado 
do Espírito Santo. 

i :2:.4 - Comunicação da Presidên
da 

Impossibilidade do prosseguimento dos tra
ba1hos, tendo enl Vista a realização dEi sessão 
da Assembléia Nacional Constituinte, convo
cada para hoje, às 13 horas e 30 minutos. 

1.3 - ENCERRAMENTO 

2 - ATOS DO PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAl 

N•lO a 14, de 1988 

3.- PORTARIA DO PRIMEIRO
SECRETÁRIO 

- n• 1, de 19.88 

4 - MESA DIRETORA 

5 - liDEREs E VICE·LiDERES DE 
PARTIDOS 

6 - COMPOSIÇÃO DE COMIS-
SÕES PERMANENIES -

Ata da 14"' Sessão, em 4 de fevereiro de 1988 
1 ~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 48~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs- Humberto Lucena, José Jgnácio Ferreira, Jutahy Magalhães e Dirceu Carneiro. 

ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Alufzlo Bezerra - Nabor Júnior 
- Leopoldo Peres - Cá.rlos U'Carli - Áureo 
MeDo - Odacir Soares - Ronaldo Aragão -

Olavo Pires- - João Menezes - Almir Gabriel 
~Jarbas Passariilho -João Castelo--:....:.:. -Alexan
dre Costa _:-Edison Lobão- Chagas Roddgues 
-Álvaro P&..ch~cq_-_~ Virgílio Távora- Od Sabóia 
de CarvaTho -Mauro Benevides- Carlos Alberto 

-José Agripino- Lavoisier Maia- M.:u'condes 
Gadelha - Humberto Lucena - Raimundo Ura 
- Ma-fCO Maciel .:....... Antonio Fadas- Mansueto 
de Lavor- Gui!herrrle Paimei~-a- Divaldo Surua
gy- AJbano -Franco -Francisco ROI!emberg 
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PASSOS PORTO 
Oiretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Oiretor Administrativo 
JOSECLER GQME.S MOREIRA 
Oiretor Industrial 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Diretor Adjunto 

- Lourival Baptista- Luiz Viana -Jutahy Maga
lhães - Ruy Bacelar -José lgnácio Ferreira 
-Gerson Camata -João CaJmon -Jamil Had· 
dad - Afonso Arinos - Nelson Carneiro - Ita
mar Franco -Alfredo Campos- Ronan Tito. 
-Severo Gomes....:.: Fêmando Heorique Cardoso 
-Mário Covas -Iram Saraiva -lrapuan Costa 
Júnior - Pompeu de Sousa - Mauricio Côi"rea 
- Meira Filho - Louremberg Nunes Rocha -
Mareio Lacerda -Mendes .. Canale- Rachid Saf
danha Derzi - Wilson M~ctios -::- Lei:!:.~ Chaves 
-Affonso CamafQ-CI-José Richa -Jorge Bor
nhausen- Dirceu Cariieifó.- Nelson Wedekin 
- Carlos Cfi1arelli - José P"aulo BiSo! - Jos_é_ 
Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A 
lista de presença acusa o comparecimento de 
68 Srs. Senadores. Havendo_número regim-ental, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção·de Deus iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. ]-?-Secretário irá proceder à leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENlE 

COMONICAç:ÃO 

Sr. Presidente:·-
Os lideres partidários, abaixo assinados, tendo 

em vista a escolha feita pelo Exm" Sr. Presidente 
da República, Dr. José Samey, do nome do ilustre 
Senador Rachid Saldanha Derzi para exercer a 
função de Uder do GOverno no Senado, V~ni Indi
car a V. Bel' aquele eminente Senador para Uder 
da Maioria, a frm de que, como tal, possa dispor 
das atribuições e CompetênCias previstas pelo Re
gimento da Casa, que não prevê a figur~ do Líder 
de Governo. 

Brasília, 2 de fevereiro de 1988. - Carlos 
CbiareDI. PFL-Fernando H. Cardoso. PMDB 
- Carlos Alberto, PTB, 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O 
expediente lido vai à publicação. 

OSR.PRESIDENTE(DirceuCameiro)-Es· 
gotou.-se no dia 1 <:> de fevereiro o prazo previsto 
no § 3~ do art. 59 da Constituição, para deliberação 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 
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Semestral ............... ., ...... ··-·······ç··· ... _., .. _. ...... CzS 950,00 
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_ do Congresso Nacional sobre as seguintes maté
rias, vetadas pelo Senhor Presidente da República: 

Projeto de Lei do Senado n~ 18, de 1 g84 (n~ 
6.184/85, na Câmara dos Deputados), que acres

- _centaa categoria profissional.de contador no gru
po âas profissões liberais; 

Projeto de Lei do Senado n~ 19, de 1987 (n9 
199/87, na Câmara dos Deputados), que ahera 
dispositivos da Lein9 7.418, de 16 de dezembro 
de 1984, que institui" o vale-transporte; 

Pfojeto de Lei. da Câmara dos Deputados n~ 
131, c;le 1986 (n9 7245/86, na origem), que con
cede pensão especial a Maria Barbosa da Silva, 
e dá outras providências. 

Nos termos do § 49, do referido dispositivo 
constituciOnal, os vetos são considerados man
tidos. 

A Presidência fará a devida comunicação ao 
Senhor Presidente da República. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra 80-fi.Obre Senador Rachid 
Sa1danha Derzi. 

OSR. RACHID SAlDIINHA DERZI (PMDB 
-·MS. Pronuncia· o seguinte. dís·cwso.~ .;.;.;;:Sr.-Pre; 
sidente, Srs. Senadores: 

Estréia, na qualidade de Líder do Governo, para 
onde a generosidade e a confiança do Senhor 
Presidente da República me trouxeram, após uma 
longa trajetória política que se iniciou, no calor 
·da juventude, com as lutas pela liberalização e 
democratização da nossa vida política, para conti~ 
nuar, posteriormente, nos embates pela moder
nização e crescimento econômico do País, e a 
ser concluída, estou convicto, com o pleno êxito 
destas bandeiras, da juventude e da maturidade, 
com a consolidação democrática e a modemi· 
zação do Brasil, Generosidade e .confiança essas 
que as manifestações de solidariedade que tenho 
recebido, que me emocionam e estimulam, me 
fazem crer serem, tariibém, compartilhadas por 
meus pares. 

São quarenta ou mais anos de atMdade política 
que testemunharam, talvez, o período mais rico 
e desafiante de nossa história, quando evoluímos 
de wna economia agrária, exportadora de bens 
primários, para a oitava potência industrial do 
mundo. Quis, então, o Senhor Presidente da Re
pública homenagear não o modesto represen
tante de Mato Grosso do Sul, por mais lisonjeiro, 

e o é, o seu gesto em termos pessoais e de meu 
Estado, mas à gera_Çãã política que_ testemunhou 
e participou ativar:nente, como_ há pouco me referi. 
dos instantes mais importantes da história deste 
País, simbolizando assim seu apreço e confiança 
nos políticos para concluírem a transição demo
crática e dotarem o Brasil, através de uma nova 
Constituição, de instrumentos capaZes de vencer 
nossos·grandes desafios atuals: 

- Consolidar a modernização, através de 
avanços científicos e tecnológicos e da integração 
definitiva da nossa economia ao cenário interna
cional; 

-Erradicar as disparidades, pe.SSOO:is e regio
nais, de renda, dando a todos a oportunidade 
e a justa recompensa do trabalho produtivo; 

-Ampliar os direitos, individuais e coletivos, 
agilizando e aprimorando a adminiStraÇão públi
ca. 

Falo de desafios, Sr. Presidente, com otimismo, 
não aquele ingênuo e irresponsável que desco
nhece os momentos difíceis que atravessamos, 
mas aquele calcado no conhecimento da capaci
dade de trabalho, da determinação e da criativi
dade do nosso povo e das nossas elites, para 
enftentarem ·e· ·superarem· ·os· ·maio te::..- entraves, 

. as m.ai_Qres dificuldades. 
Falo de desafios, na certeza de que os vence

remos e seremos capazes, como Nação, de cons
truir noSSQ futuro, de realizarmos nossos melho
res sonhos e anseios de justiça s.ocial e desenvol
vimento econômico. 

Falo de desafios, para manifestar o empenho 
do Governo, ainda esta semana reafirmado pelo 
Senhor Presidente da República aos Presidentes 
dos demais poderes, aos seus Ministros e às lide
ranças políticas do Congresso, em construir nos
so futuro, aqui e agora, através do corribate sem 
trégua, s"em vacilação, sem desânimo, aos proble
mas da atualidade. Neste sentido, determinou o 
Senhor Presidente José Sarney o cuffiprimento 
à risca do Orçamento da União, salientando sua 
importância à política de contenção dos gastos 
públicos e, conseqüentemente, ao controle infla
cionário. A ordem é reduzir o déficit público e 
melhorar a aplicação dos recursos orçamentários, 
para acabar com a inflação e estimular os gastos 
prioritários em programas sociais. É o fim do des· 
perdício e das "benesses". Expressou, também, 
a determinação de que de agora em diante a 
iniciativa privada seja menos tolhida e dependente 
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da ação governamental, podendo assim desem
penhar seu papel na construção de riqueza e con
tribuir decisivamente para a solÚçãO .desseS pro-
blerrias. ~ "' 

Po( fun, ressaltou o Presidente que o Governo, 
sem piedade, combaterá os focos de _corrupção 
que ainda, lamentavelmente, sobrevivem em_ nos
sa sociedade. São decisões corajosas, mas im
prescindíveís, se quisermos :vencer ã Ciíse atual. 
E ~rão, tenham certeza, levadas a cabo pelo Go
verno, com a contribuição de todos os brasileiros, 
para derrotarmos a inflação e os demais males 
que solam as poss1bilidades de uma Nação mais 
justa e rica. --

Permitam-me, Srs. Senadores, nesta oportuni
dade, a incursão em terreno que outros aqui pre
sentes, abrilhantando esta Casa, são melhores 
equipados que eu para comentar. Trata-se da 
questão inflacionária. 

Independentemente da decisão governamental 
em combatê-la, da utilização dos instrumentos 
mais apropriados e adequados de política econô
mfca, ela ainda assim pode persistir pela influência 
perversa de fatores, de expectativas, de compo
nentes psicológicos. Se todos julgarem que ama
nhã os preços ultrapassarão os de hoje, não há 
como vencê-Ia a curto prazo. Infelizmente, o arse
nal do Governo é precário para a formação de 
expectativas "corretas". É pr~so a participação, 
a contribuição de toda a sociedade para que pos
samos controlar o ímpeto ihflacionário. Principal
mente, a participação e a contribuição- daqueles 
cujo impacto sobre a opinião pública seja mais 
significativo. Neste sentido, é inelutável a respon
sabilidade dos formadores de opinião pública, e 
é imprescindível a sua colaboração no combate 
à inflação. 

E o que temos presenciado? Uma contribuição 
construtiva para vencer a inflaçlJp, através _da di
vulgação e análise da evolução dQS índices de 
preços? Ao contrário, temos presenciado a descri
ção de cenários catastróficos, pessimistas, que 
em nada contribuem para a solução de nossos 
problemas. Quando os índices inflacionários co
meçam a ceder, quando começamos a vencer 
esta grande batalha, o que temos na manchete 
dos principais jornais do País? Quem melhor res
ponde a esta pergunta é um dos mais respeitados 
jornalistas económicos do Brasil, Aloysio Biondi, 
de cuja coluna, publicada na edição do dia 30 
de janeiro do DCI, passo a transcrever os seguin
tes trechos: 

"Parece difícil acreditar, mas as estatísticas 
insuspeitas, porque nãO sã6 calculadãs por 
órgãos do Governo, estão aí: -pela segunda 
semana consecutiva, a taxai (m~nsal) de infla
ção caiu, na Capital paulista - tendência 
que deve repetir-se em todo o País. ( ... ) No 
entanto, surpreendentemente - ou não? -
a informação, divulgada na cjuinta-felra pelei 
Fipe, não mereceu uma linha sequer de re
gistro na primeira página dos principais jor
nais do Rio e São Paulo, na sexta-feira. OS 
mesmos jornais que, no entanto, não deixa
vam de registrar na primeira página, ou mes
mo em manchete, os reajustes de preços 
autorizados para quatro tipos de produtos, 
entre eJes os automóveis, dentro de um esta
pafúrdio - e o_ termo não é_ meu, mas sim 
do cronista - critério jornalístico, dá-se as-

sim, mais uma vez, .destaque a reajustes isola
dos d~ J:l'~_ç_os, levando º leitor e_ ~ opinião 

- pública a reforça_r a convicção -:-:- a partir 
d~ reaj~stes isolados, repita-se -de que a 
inflação está em alta, ao mesmo tempo em 
que se_esconde, cuidadosamente, a informa
çã-o completa, isto é, o noticiário sObre a evo

-luçãO da taxa da inflação como um todo. 
Para agravar esse cenário de desinformação 
- deliberada? - da sociedade, ressurgiram 
nos últimos dias as análises- cujos autores, 
ouvidos pelos analistas, nunca são identifi
cados - afirmando que a inflação de feve
reiro ameaça ir aos 18%, com novas altas, 
para 20%- õu mais, .a partir de marÇo. Resu
mindo: divulgam-se anáJ~s ou meros palpi
tes liã base do_ "chutômetro", e ignoram-se, 
o que é inadmissível, os dados da realidade. 
Quais os prejuízos causados à sociedade por 
esse tratamento dispensado às informações 
sobre a inflação? Na medida em que se insis
te na possibilidãde de explosão inflacionária, 
e se oculta a realidade, cria-se espaço para 
tentativas de reajustes de preços, manobras 
espeCulativas, ou, no mínimo, retarda-se a 
queda da inflação." 

É desnecessário -~crescer, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o desserviç:o que esta campanha insi
diosa presta ao País. Como também é desne
cessário re~altar que o que o Governo busca, 
o que o Governo reclama, é a divulgação isenta, 
imparcial, da realidade. 

O Sr~ Vlrgilio Távora- Permite-nos_ V. Ex' 
um aparte, nobre_Senador Rachid Saldanha Der
zi? 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Pois 
nàol Ouço o nobre Seliador VirgíliO Távora. 

O Sr. VIrgílio Távora- Eminente_Senador, 
inicialmente nossos parabéns e por quê? Aquilo 
·que· tanto reclamávamos durante anos seguidos, 
aqui, como uma necessidade urgente, parece que 
foi obtido; isto é, que o Goveilo que, teoricamente 
apoiado pelo PMDB e PFL, que o levaram ao 
Palácio do J?lanaltor tem agoTa um porta-voz: O 
a-nterior-a v. ~. o_ digno e eminente Senador 
FerriandO Hei'nlqile Cardoso, por niotivos- de di~ 
vetgêricias ideológicas e-conceituaiS, JOgo no iní
do do desempenho dessa missão, pouco nesta 
função aqui apareceu, e, depois, do cargo se de
mitiu. Portanto, vamos ter, então, com quem dia
logar. E, a par disso: felicitações pela distinção. 
Nova era: começamos, -então, a fazer primeiro 
Umã: SOlidtãção _e, depois, uma- critica. A sOlicita· 
ção, eminente Senador: V. Ex" que hoje, pelo que 
estou vendo, goza de todo o prestígio junto ao 
Palácio do Planalto, interftra no sentido em que 
as medidas governamentais traduzam exatamen· 
te,Dêl exe_Cução, as palavras. Independente de filia
ção )>artidáriã. Não podemos estar mais aqui a 
ouvir pela quarta, pela quinta, pela sexta vez, de 
que na NR é proibido gastar. Primeiro, foi o 
fª'ecii;lo Tancredo Neves, não podemos mais es· 
tar ouvindo como em um atentado _absoluto à 
verdade, nos primeiroS meses do Plano Cruzado, 
como aqui afirmado, que o déficit estava contido, 
quando o depoimento dos personagens mais va
riados que tomaram parte nessa tragicomédia, 
em que ele se transformou, dizem que era essa 
uma das maiores preocupações, porque o déficit 
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estava aumentando cada vez mais.lsso era inegá
vel, dizíamos aqui, éramos contestados, mas era 
verdade. Terceiro, a contenção de déficit público 
- e disso chamava a atenção do antecessor de 
V.~. do eminente Senador Fernando Henrique, 
que com a sua memória privilegiada deve estar 
bem recordado do que aqui sempre clamava. Há 
ou não um consenso a respejto de que uma das 
componentes maiores da crise atuaré o excessivo 
déficit Público brasileiro? Hál Há ou não há neces
sidade urgente de se o combater com fatos e 
não com palavras? Hál Há alguma - e aí come· 
çam as críticas - alguma possjbilidade de apre
sentar, como medida de combate ao déficit públi
c_o atual, não o futuro, o corte, a extinção de trinta 
ou trinta e cinco mil cargos públicos vagos? 

OSR. RACHIDSAlDANHADERZI-Qua
renta mil cargos. 

O Sr. Virgílio Távora - Ainda melhor. Isso 
mostra apenas nosso desejo de não aumentá-lo, 
e sim diminuí-lo; porque esses quarenta mil, se 
estavam vagos, não estavam fazendo peso. Que
remos que apresentem medidas, e V. f:xl' não 
vai dizer que estamos apenas cobrando sem dizer, 
fazendo o que critivávamos quando o PMDB na 
Oposição_ dizia que a nós do Governo é que cabe
ria apresentar as diferentes soluções. Nós vamos 
apresentar soluções, vamos ter esta coragem. 
Idéia n9 1, 2 e 3. Teffios em Corilbateildo esse 
déficit.__ resolver uma situação a curto prazo e resol
ver _uma solução a médio e longo prazo. A médio 
e longo prazo é o nosso compromisso com o 
futuro, com aqueles que são os nossos- descen
dentes, toda _essa moddade que está aí; é impedir 
que nós não tenhamos- o nosso parque industrial 
obsoleto e desorganizado, o que dará a convulsão 
social p.ara nós em pouco tempo. Veja o exemplo 
da Argentina, cujo PlB em 1985, pasmem os Srs., 
era 20% menos do que o PIB de 1970, há 15 
anos. Prioridades, caro Senador, desculpe-nos o 
alongado do aparte, prioridades para serem cum
pridas, prioridades em número restrito. Quem 
considera prioridade todas as diferentes necessi
dades do Pafs não está estabelecendo prioridade 
a. Quais .são as prioridades do Bra_sil hoje? Ao 
lado do _socíal, que não pode ser desprezado, tem 
que ter a prioridade do setor energético, pois que 
nós estamos caminhando para uma calamidade 
nesta área. São precisos por ano cinco e meio 
bilhões de dólares de investimentos, em dólares 
equivalentes, é claro. Não estamos investindo 
nem 2,2 bi. São precisos recursos para a Petrobrás 
se tornar auto-suficiente. O que sucede? Temos 
campos à vontade. Por que a Petrobrás faz essas 
negociações tão discutidas com a Texaco? Por 
que ela não desenvolve mais o campo do Amazo
nas? Por que não desenvolve os campos já deümi
tados de grande profundidade no mar? Por uma 
simples razão:_ carência ~e recur59S. _É preciso 
ter coragem. "Vamos cortar"; cortamos direitinho. 
É preciso ter coragem de diminuir a relação de 
preços _entre o álcool e a gasolina e tirar esse 
peso daquela companhia que não foi feita para 
comerdar álcool, <:ia foi feita para produzir e ga
rantir o fornecimento à hora certa, à Nação brasJ
leira, não s6 do petróleo ·como de seus derivados. 
Não .estamos criticando, mas alertando a V. EJr 
Agora; haja çoragem para isso! Precisamos termi
nar os projetes ~i~_erúrgicos. A siderurgia brasileira 
já foi, em termos de up-to-date, a primeira do 
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Mundo. Hoje a Coréia ja nos passou longe. As 
telecomunicações estão se deteriorando, mantê~ 
Ias em seu nível de eficiência, e por aí ficávamos. 
O restante seria inantido _o- necessário para que 
a máquina produtiva, a máquina normal do gover· 
no não fosse paralisada. Isso é O ·que se chama 
de prioridade. Pode se.dlscutir as prioridades que 
aqui anunciamos, mas, agora, nos aparecerem 
todos os dias com novas prioridades, é bricar 
com a inteligência alheia. É V. Ex- o melhor teste
munho, ontem, do depoimento do Ministro Mail· 
son da Nóbrega realmente carregado de boas 
intenções. Somos OposiçãO_. mas reconhecemos. 
Agora, tem que passar da teoria para a prática, 
apenas isso. E isso que, com o-apoio que V. Ex' 
tem do Governo, é público, é notório, gostaríamos 
que fosse o_ intermediário" dess_e apelo, dessa es
perança, que nós, apesar de tantas vezes frustra
dos, ainda depositamos na re_cuperaçào da eco
nomia brasileira, Transmita-a aos _órgãos respon
sáveis. Será _o seu primeiro grande trabalho. 
Quanto ao discurso de V. Ext, vamo-nos debruçar 
sobre ele e fazer um pronunciamento anaütico. 

O Sr. Mauro Benevides --Permite V. Ext 
um aparte? 

O SR- RACHJD SALDANHA DERZI-Den
tro de dois minutos. Agradeço ciO"-ilobre Senador 
Uder Virgilio Távora o a:parte generoso. Realmen
te, disse-me o Senhor Presidente da República 
que, há mais de 3 ou 4 meses; estava ele preocu
pado em dar ao Senado Federai um canal de 
comunicação direta ao Governo, -um -canal que 
pudesse _transmitir a Sua Excelência e a todos 
os Membros do Governo os anseJos e as preocu
pações, os sobressaltos de todos nós, Seriadores, 
quanto às medidas do Governo, ou execução de 
obras que estivessem aqui. Ele tinha necessidade 
de nomear um representante para que fosse o 
seu porta-voz, o porta-voz do Governo junto ao 
Senado Federal, e, indistintamente, de Partido, 
a todos os Senadores, porque deseja Sua Exce
lência dar os_ esclarecimentos, as informações e, 
também, porque não, a defesa do seu Governo, 
quando tem sido aqui atacado, criticado acerba
mente. Era preciso que tivesse seus Líderes nesta 
Casa. a fim de que fizessem sua defesa ou buscas
sem junto ao Governo áinnformações para trazer 
aos Srs. Senadores. A nosSa- missão é só esta, 
estar aqUi, em nome do Governo, à disposição 
dos Srs. Senadores e dar todoS os esclarecimen
tos que forem necessários a esta Casa. E tanibêm 
responder - isto será feito - a todas as críticas 
que se fiZerem ao Governo, justas ou injustas; 
quando forem justas, seremos nós os primeiros 
a reconhecer e solicitar ao nosso· QoV-erTio qüe 
rea1mente dê a solução mais justa e equânime 
a esse ou àquele problema. 

Como diz V. Ex~. há o problema da energia 
elétrica, o problema da Petrobrás, dos quais sabe
mos os déficits. o-problema dos salários ou do 
número de funcionários nos gastos públicos. A 
Eletrobrás, a Petrobrás, as telecomunicações es
tão com dificuldades, por quê? Estanios com tari~ 
fas abaixo da realidade. Este Governo está com 
uma equipe mais harmónica, procurando estrutu
rar-se. Vêem os Srs. Senadores que, de janeiro 
para cá, houve uma mudança na orientação do 
Governo. O Góvetno deseja fazer uma política 
real; não é politica para agradar; sabemos que 
vai desagradar a muita gente; eleitoralmente, não 

será borp_ para o Governo, mas ele vai tomar, 
reai}T1ente~ as tnedidas n~essárias, mesmo as 
irftpoPulares, para recolocar este País em ordem, 
num caminho certo, de progresso e de desenvol
vimento. Não tenho dúvidas de que o próprio 
Governo reconhece os se_us erros passados, erros 
de boa-fé, erros por máMinformação de sua equipe 
a: e QoVelno: Mas hoUve erros, reconhece o próprio 
Governo. 

O Sr. Mauro Benevides- Senador Rachid 
Saldanha Derzi, permite--me V. Ext um aparte? 

-o SR. RACIUD SALDANHA DERZI- Um 
momento, EX' Mas ele_ está desejoso de corrigir 
esses erros e de dar ao País uma administração 
tranqilila para que possa transmitir ao seu suces
sor um País em outras condições. 

O Sr. Divaldo Suruagy - Permfte V. Ex!', 
nobre Senador? 

O Sr. Nelson Carneiro- Tarribém quero, 
um aparte, Ex'. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. 
Ex', nobre Senador Rachid Saldanha Derzi, gosta
ria, se fosse possível, de alguns minutos ... 

O SR. RACHJD SALDANHA DERZI- Vou 
conceder o aparte nobre Senador Mauro Bene
vides, o primeiro a solicitá-lo. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador 
Rachid Saldanha Derzi, desejo, antes de mais na
da, saudar a presença de V. ~ na bibuna, na 
condição de Líder da Maioria, de Líder do Gover
no, fazendo o seu primeiro pronunciamento. Da 
mesma forma como, ontem, na reunião da nossa 
Bancada, quando escolhíamos o Líder, Senador 
Fernando Henrique Cardoso para continuar, na 
Sessão Legis1ativa que se iniciará a }9 de março, 

- Líder do PMDB nesta Casa, naquela ocasião V. 
Exo recOlheu dOs seus ColeQas de Bancada, tam~ 
bém, uma demonstração inequívoca de confian
ça~-ilessa nova e dificil tarefa que lhe foi cometida· 
.e. que V. ~.agora, com absoluta clareza, define, 
de forma precisa, para conhecimento de seus Pa
res e da opinião pública no Brasil. Tenho certeza 
de que_ com a sua experiência, com a sua habili
dade, com a sua competência, com o seu descor
tino e com o seu espírito público. V. Ex~ será 
muito mais do que um simples defensor de atos 
goVerriarnentaís; V. &"será um conduto das aspi
rações de sociedade, veiculadas na tribuna do 
Senado Federal, para conhecimento do Chefe da 
Nação. Te mos convicção plena de que V. Ex~ se 
desincumbirá dessa tarefa com êxito, com segu
rança, com firmeza, guardando fidelidade ao seu 
passado, como Representante do povo brasileiro, 
no Senado da República. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI-Mui· 
to obrigado, nobre Senador Mauro Benevides. 

Havia dito que, há 3 ou 4 meses, o Presidente 
da República desejava ter o seu representante
e não pensava em ser o esC01hido - talvez o 
mais humilde, o mais modesto desta Casa. M~s. 
com6 SéUamigo, cOm longos anos de vida públi
ca que tenho, não poderia furtar-me de dar minha 
contribuição, o meu espírito público, a minha co
ragem, a minha capacidade de trabalho, em favor 
do Brasil; porque, no momento em que atraves
samos uma fase muito difícil no País - talvez 
a mais difícil em todos estes anos - nenhum 
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homem Público, nenhum político, nenhum incfus. 
trial, nenhum homem de empresa, nenhum brasiM 
leirO, tem 6 direito de negar contribuição ao PresiM 
dente José Samey, para que realmente Sua Exce
lência possa conduzir o País àquela estrada que 
todÇ>S desejam. 

Muito grato a V. Ex!' 

O Sr. FerRando Henrique Cardoso- No-
bre senador, permite v. EX' um aparte? " 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Pri
meiramente concederei o aparte ao nobre Sena
dor Divaldo S_uruagy, que já o havia solidtado 
anteriormente. 

O Sr. Divãldo Suruagy- Desejo congratu
lar-me com Sua Excelência o Senhor Prés[dente 
da República, não só pela feliz idéia de escolher 
um Líder, alguém que seja o intérprete do pensa
mento do Governo neste Colegiada, como tam
bém pelo acerto da escolha, na figura do Senador 
Rachid Saldanha Derzi que, sem favor nenhum, 
dignifica esta Casa peJo 5eu espírito público, pela 
sua competência política, pela sua experiência de
cantada e reconhecida por todos nós. Muitos dos 
que aqui se encontram já tiveram à oportunidade 
de exercer chefl8s de Executivos estaduais, vários 
dos que aqui estão já foram governadores de Es
tadO e bem sabemos das dificuldades em dirigir 
a atividade pública. Quantas vezes um Chefe de 
EXeCu:tiVO é responsabilizado por erros cometidos 
por seus auxiliares, os quãiS simplesmente desco-
nhecia. Sinto-me muito à vontade de dar este 
depoimento, por ter exercido a função de Gover
nador de AJagoas, um- dos menores EStados da 
Federação, um Estado onde eu tinha conheci
mento de tudo o que se passava - imaginava 
eu - e de quantas coisas erradas que aconte-
ceram na minha administração e só vim a saber 
depois que deixei o Governo. Imaginem governar 
um País, que é um Continente, como o nosso 
Brasil! Tenho--certeza de que V. EX' encontrará 
em todos nós a solidariedade, as críticas constru
tivas, na busca de melhores soluções para os pro
blemas do Brasil e para ajudarmos Sua Exce
lênda o Senhor Presidente da República na con
dução desses graves problemas que está a viver 
e enfrentar. V. EX' é o melhor intérprete de todos 
nós, pois sintetiza; na sua personalidade, todos 
os atributos que norteiam os políticos que fazem 
o senado da República. 

O SR- RACHID SALDANHA DERZI -
Agradeço ao meu fraternal_ amigo Senador Dival
do Suruagy as generosas palavras, que, por duas 
vezes, governou o seu Estado, com a mais alta 
honradez e dignidade. Tem, hoje, S. EX' o respeito 
de todos os seus conterrâneos e o respeito e admi
ração no~, ~~ quem, há longos anos, desde 
a Câmara doS- Deputados, fornos colegas e de 
quem conhecemos a conduta reta e o desejo 
de realmente seiVir ao nosso País, V. Ex' é um 
dos grandes homens desta República. 

Deyo dizer, contudo, que iremos constituir as 
Vice-Lideranças do Govemo,_aqui, quando, então, 
daremos o máximo da_ nossa_ capacidade e do 
nosso trabalho em faVor do cumprimento da nos~ 
sa !Oissão de _ _representantes_ do Governo_ nesta 
CaSa. Muito grato a V. ~. Senador Divaldo Su
ruagy. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite Y-- EJtf um 
aparte? 
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O SR. RACHID SALDANHADERZI- Com 
a palavra o meu querido amigo Nelson carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - Meu caro amigo 
Rachid Saldanha Derzi, inicíalmente, subscrevQ 
todas as considerações feitas a respeito da sua 
atuação política e da sua ínvestidura na Ude:rai'lça 
que o Governo acaba de consti_tuir. Pediria- a V. 
Ex', que se prontifiCa a ser um cana1 ent_re_o Sena
do e o Palácio, que prestasse de Jogo um serviço 
aos Senadores e Deputados: esclarecer de onde 
partiu, e com que propósito, a distribuição à im
prensa da lista ontem publicada, onde figuram, 
como se fossem beneficiários do Governo. huine
rosos Deputados e Senadores, que apenas enca
minharam, no exercício do seu mandato, solicita
ções dos Prefeitos dos seus Estados, para que 
obtivessem recursos. Por exemplo: Representante 
do Estado do Rio de Janeiro, encaminhei três 
pedidos ao Presidente da República, que eram 
oficias assinados pelos Prefeitos respectivos. Para 
quê? A um se deram 1 milhão de cruzados, a 
outro um milhão e meio, e a outro 3 milhões. 
Para quê? Para hospitais daquela cidade. Não pe
guei no dinheiro, não- vi, a ordem foi direta do 
Palácio para o Prefeito. No entanto, pela publica
ção, parece que nós estávamos ou negodando 
o nosso apoio ou então nos valend_o da nossa 
posição para auferir alguma vantagem. Evidente
mente que a pubücaçâo dessa relação tem um 
objetivo: é encobrir alguma coisa, é âeSviar a aten
ção para Deputados e Senadores, sejam os que 
apóiam os quatro anos, sejam os partidários dos 
cinco anos, para encobrir alguma coiSa. Vorque 
não é possível que o Governo tivesse interesse_ 
em divulgar uma lista tão grande, como se todos 
nós, que cumprimos o dever de apenas encami
nhar ao Governo os apelos que recebemos, fosse
mos beneficiários dessa distribuiçãO de- dinheiro 
público. O Governo tem uma verba eSpecialmente 
para esses pedidos. Não quero descer a outros 
detalhes, o que farei oportunamente, mas acho 
que no momento seria de utilidade que V. Ex• 
obtivesse do Governo a informação de qUem di
vulgou isso, se foi o Ministério da Previdência e_ 
Assistência Sodal, se- foi a· ex-Ministro da Previ
dência, se foi o Gabinete Civil da Presidência da 
República, porque nos constrange, a todos aque
les que cumpriram apenas com o·-seu dever. E 
lamento muito que não tenha consigo,-ao invés 
de três pequenos municípios do interiOr ào EStado 
do Rio de Janeiro, dez ou· quinze beneficies para 
o Estado que represento. Em vez disso, somos 
apontados como se estivéssemos sendo os bene
ficiários da generosidade governamental. isso 
atinge não a mim, porque os longos anos de 
minha vida me eximem dessa pecha, mas atinge 
os novos, os que aqui chegam e são logo sur
preendidos com essa publicaçãO como se fossem 
beneficiários do Governo. É um serviço -que V. 
Ex" prestará à classe politica, a Deputaaos e Sena
dores que apenas cumpriram o dever, como V. 
fr., acredito, tenha cumprido também o seu. Se 
alguma associação, se alguma prefeitura lhe en
carrllnhou algum pedido para que V. EX o enca
minhasse ao Senhor Presidente dª---_R_epública, V. 
EX o fez e o Senhor Presidente da República defe
riu porque achou que era razoável, e deferiu ao 
seu talante. A um deu um milhão de cruzados, 
a outro deu cinco milhões, a outro deu_ dois mi
lhões, a outro deu três milhões. Isto cria uma 
divulgação que atinge a toda classe política. Sei 

.que V. Ex" não é responsável por isso, mas gostaria 
que V. Ex" procuraSse saber, para informar ao 
Sen~do, quem _é_ que tem essa_ preocupação de 
_denegrir Deputados e Senadores. 

- -0 Sr. Virgílio Távora- Esta não é uma das 
funções, justamente, do Parlamentar? Estamos 
dizendo porque, desde que chegamos a este Par
lamento, nos idos de -1950, à alta consideração 
de V. Ex"-- temos até a frase cunhada- à alta 
consideração de V. Ex•, vai em anexo- o pedido 
~9_-~refeito; dá ou não dá, se quiser ou não quiser; 
fizemos as _nossas obrigações. Agora, quanto a 
essas intermediações, isto é um problema do Pre
-sidente. 

O Sr. Wilson Martins - Permite V. fr. um 
aparte? 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- No
bre Sena_~or Nelson Carneiro, não fique V. Ex~ 
preocupado. Longe de denegrir a honra dos Parla
mentares, acho que elevou o prestígio dos Parla-
mentares. __ _ 

O Sr. Nelsori Carneiro- Não _foi feito c_om 
essa in~enÇão. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Não 
acredito que tenha sido o Governo, e V. EX- vê 
que ali não houve discriminação: são todos os 
Parlamentares, tanto da Oposição como do Go
verno, os que são presidenciCllisfas-ou parlamen· 
taristas, os que são por quatro ou por cinco anos. 
Mas o meu nome deve figurar nessa lista; não 

·- vi ainda mas deve figurar, porque sempre fui um 
Deputado e um Senador trabalhador, procurando 
carrear verbas para os meus municípios, para ã
solução dos problemas dos Estados. E esta é 
a-nossa missão. É um_ elogio aos que estiverem 
nessa lista, porque são homens que estão, real
mente, cu~_prindo com o se~ dever para com 
seu Estado, com os municípios e com o eleitorado 
brasileiro. Isto é honroso, o meu nome já seria 
honroso, porque mostra que não estou aqui go
zando as delícias de Brasília ou só para receber 
o jeton. Estou trabalhando e desempenhando 
a funçã(), a nossa missão que é esta: representar 
os mUniCípios, representar o nosso Estado. 

Fique tranqüilo que ireí pesquisar para ver de
onde saiu a lista. E. para o Governo também foi 
muito bom, porque mostra que não discrimina 
ninguém. 

Muito grato, Senador Nelson Carneiro. 

OSr .. Nelson wedekin- Permite V Extum 
apclrtt~? --

0 SR. RACHID SALDANHA DERZI -Eu 
pediria licença ao meu Uder e amigo Senador 
Nelson Wedekin para dar prioridade ao meu coes
taduano e amigo, meu querido Senador Wilson 
Martins. 

O Sr. Wilson Martins -Senador Rachid Sal
danha D_erzi, como amigo de V. Br, velho compa
nheiro __ de lutas, _receDi ã sua indicação para o 
alto carQõOe -Líder do Governo e, já hoje, üd.er 
da Maioria neste Senado ... 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Es· 
clarecerei esta questão da Maioria imediatamente. 

O Sr. Wilson Martins -Acabo de ler, como 
Secretário da Mesa, um do_cumento com esse 
teor. Com a maior satisfação, não _apenas pelo 

nosso relacionamento, o mais cordial, como pelo 
que significa a investidura de V. Ex" para o nosso 
Estado, o Estado de Mato Grosso do SuL Quero, 
neste instante, dizer a V. Ex" que somos do mesmo 
Partido, embora representemos vertentes algo 
distintas. V. Ex• representando_ sempre a área orto· 
doxa, tradicional do PMDB, e eu representando 
sempre a área trabalhista, a área renovadora do 
Partido. Nessas condições, ainda contei com o 
apoio de V. Ex- para o Governo do nosso Estado. 
V. Ex•, tanto quanto aqueles companheiros que 
estão hoje no PMDB e que vêm de outras origens, 
V. Ex" me levou um apoio decisivo, e me fiz" GOver
nador de Estado, durante todo o período, recebi 
de V. ~. como de_ todos esses companheiros, 
um apóio extremamente valioso para o desem
penho das minhas funções. Concorremos, ainda, 
às eleições para o Senado juntos e aqui nos en
-;ontramos com o objetivo de fortalecer o nosso 
Partido no Estado, _no Congresso, assim -como 
no País. Mas o que quero deixar claro nesta inter
venção, nobre companheiro, é que estou seguro 
de que V. Ex" vai prestar relevantes serviços· ao 
Governo da República na função de lider do Go
verno. Os predicados de V. Ex•, os ornamentos 
da sua personalidade, da sua cultura, do_ seu tale_nr 
to, sua dedicação ao trabalho público já merecem 
t<_Jdos elOgiOS j)Or parte de nossos colegas. Estou 
certo de que Mato Grosso do Sul, retoma, agora, 

_ c_om o posto para o qual V. Ex" foi elevado, uma 
nova fase de melhor representatividade como já 
temos tido no passado. V. Ex" val poder mostrar 
ao Senado, vai poder mostrar ao Parlamento e 
ao País que _um -de seus filhos aqui está agora 
para prestar um excelente trabalho ao Partido, 
-conforme ficou muito claro ontem na reunião da 
Banc~da, num trabalho frutíferO e harmónico das 
duas lidera_nças; liderança do Govemo e_ liderança 
do Partido majoritário nesta Casa, tão bem repre
sentado pelo nobre Senador Fernando Henrique 
Cardoso,- que foi reconduzido por nó_s, ontem, 
em sessão memorável. Nessas condições, esta
mos assim prestando um valioso e_ importante 
trabalho ao Senado e __ ao País. Cumprimentando 
V. EX, nobre companheiro, só posso augurar um 
período fértil e realmente brilhante para V. Ex>, 
aqui. E, dizendo isso, evidentemente estou a,brin
do, também, uin instante de confiança do próprio 
Governo que V. Ex" representa. Nós, _que somos 
do_PMDB, não nos sentimos, nesta hora, sobre

-tudo nesta área erii qüe labuto, muito engajados 
no governo, uma vez que o Governo ·da República, 
a nosso ver, tem-se distanciado de nossos progra
mas, de nossos ideais. De certa maneira, realmen
te, entendemos que ele vem hostilizando o Partido 
como um todo, e ao invés de manter essa unidade 
que neste momento enalteço, vem procurando 
a meu ver ferir esta unidade, criando uma área 
de apoio pessoal ao próprio Presidente da Repú
blica. Espero que, com a habilidade de V. EX, 
possamos vencer essas dificuldades que não _são 
apenas miriháS, rriãS.são_de todos os nossos com
panheiros nesta Casa e· na Assembléia Nacional 
ConstitUinte. Que V. Ex', com o brilho de sua 
inteligência, ao meSmO tempo que ser o represenw 
tante, possa influir junto ao Govemo para que 
esta situação se modifique e possamos ter, dentro 
de nosso Partido, aquela velha cordialidade, ã.qlie
le companheirismo e aquele entendimento que 
terrios lá no Estado de Mato Grosso do Sul. Muito 
obrigado. 
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OSR. RACHID SALDANHA DERZI-Mui
to grato a V. Ex", nobre! Senador Wilson Martins. 

Somos companheiros desde 1945, quando da 
formação da nossa gloriosa União Democrática 
Nacional. Sempre fuj um liderado de V. EX', embo
ra num período em que V. Ex" foi atingido injusta
mente por atas revolucionários, mas sempre 
mantivemos a mesma amizade e eu mantive a 
grande admiração e o respeito que tenho por 
V. ~. tanto é que, depOis desses fatos, fomos 
buscá-lo no recesso do seu lar. Embora presi
dindo o PMDB, mas sem desejar voltar à vida 
pública, fomos tirá-lo à força de seu recesso, do 
seu lar e o colocamos, para honra do Mato Grosso 
do Sul, no Governo do Estado. Sempre fui fiel 
amigo e servidor de V. EX' e tenho o maior respeito 
por V. Ex" pela grande adminlstração que fez. V. 
Ex" é um homem digno, wn homem honesto, 
wn homem que sempre honrou o nosso Estado, 
o Mato Grosso do Sul. Espero que agora, neSta 
hora, possamos contar com a contribuição do 
meu prezado amigo e de todos os Companheiros. 
Eu que sou do PMDB, enquanto o meu Partido 
estiver apoiando o Governo, estarei aqui nesta 
tribuna, estarei aqui trabalhando em favor do Go
verno, em defesa e em favor da nossa Pátria, não . 
tenham dóvida. 

Mas espero a coJaboração e preciso da colabo
ração de todos os Srs. Senadores de todos os 
Partidos, porque temos que construir um outro 
Brasil. Teremos que apagar, passar uma esponja 
nesse passado aí que está até nos preocupando 
pelas dificuldades que estamos atravessando. 
Mas não acredito que o nobre Presidente da Repú
blica pudesse estar querendo organizar um bloco 
de apoio isolado a S. Ex" Não. Pode haver má 
interpretação - o desejo de alguns. Mas o Presi
dente da República, no entendimento, nas pedes
Iras que tenho tido com Sua Excelência, deseja 
o apoio decisivo e necessita do apoio do nosso 
Partido, o PMDB, assim cómo· do PFL e de todos 
os outros Partidos. Mas Sua Excelência não abre 
mão desse grande brasileiro que preside nosso 
Partido, o nobre Deputado Ulysses Guimarães, 
a quem admira e respeita. Realmente S. EX' é 
um homem de que o Presidente da República 
fala com satisfação, pela grande admiração e res
peito que tem pelo nosso Presidente do Partido, 
e ouve a orientação e os conselhos do nobre 
Deputado Ulysses Guimarães. Acredito que va
mos encontrar um denominador comum. Não 
podemos ter unanimidade, não podemos conti
nuar com o nosso Partido grande como está. 
Creio que alguém, não estando contente, irá-se 
desviar de nosso caminho, mas tenho certeza de 
que o PMDB ainda será o grande Partido e pres
tará grandes serviços ao País, porque somos real
mente um Partido com várias tendências, mas 
temos tido a inteligência e a capacidade de admi
nistrar nossas divergências, nossas tendências. 
Iremos fazer isso em favor do Brasil. Nas próximas 
eleições nosso Partido será o vitorioso - tenho 
certeza - mas o Presldente da República, como 
nosso companheiro, dará também a sua contri
buição. 

Muito grato a V. ~ 
Ouvirei o nobre Senador Nelson Wedekin. 
O Sr. Nelson Wedek.In- Meu caro compa· 

nheiro, amigo e Senador, Rachid Saldailhã Derzi, 
ontem, na nossa reunião de Bancada, pelo me
nos, dois Senadores manifestaram a preocupação 

de eventuais atritos, divergências e até diferenças 
que poderiam existir na medida em que há um 
lider do Partido, o nobre Senador Fernando Hen
rique Cardoso, e UTn lider do Governo, no caso, 
V. Er Quero dizer-lhe que esta é uma preocu
pação que não tenho, ao contrário, exatamente 
pelo fato de_ que, em primeiro lugar, são essas 
duas pessoas, o Líder do Governo e o Líder do 
PMDB - urii~ v: ~ e, o outro, o nobre Senador 
Fernando Henrique Cardoso - ambos pessoas 
cM1izadas, companheiros dos mais agradáveis e 
afáveis e que têm uma compreensão adequada 
das necessidades que nós, do PMDB, temos, ape
_sa_r de todas as nossas divergências, de continuar 
trilhando caminhos comuns. Entendo que isso 
não_ é_ apenas bom e positivo para o PMDB e 
para o Governo; creio que é_ bom também para 
a so:ciedade brasileira. A sociedade brasileira tem 
todo o direito de saber que_ há diferença entre 
o Partido do PMDB e o Governo" do Presidente 
José Samey. Esta é uma questão com a qual 
temos que, decididamente, nos acostumar, por
que, caso contrário, não vamos construir a demo
cracia no nosso Paí.s: que Governo é uma coisa, 
e Partido é outra coisa. São instâncias não eviden
temente inconciliáveis, nem incompatíveis, mas, 

-- com toda certeza, dessemelhantes entre si: o Go
vernO com -suas· finalidades óbvias, cuja essência 
é busca da melhor qualidade de vida da popula
Ção; e o partido político, como um instrumento 
de ação política, com todas as suas demais fei
ções e caracteósticas. Creio que o Presidente José 
Sw:ney andou bem em nomeá-lo Uder do Gover
no, exatarnente por isso, para que fique claro que 

-exiSte urna diferença. O Presidente José Samey, 
ao longo, sobretudo dos últimos meses, tem-se 
queixado muito do PMDB, ao dizer que o PMDB 
não lhe presta o apoio de que Sua Excelência 
se julga merecedor. E nós, do PMDB, pelo menos 
urrici ·boa parte do PMDB, sobretudo as bases 
do nosso Partido, no interior e mesmo nas Capi
taiS, dizemos o ·contrário, que o Presidente José 
Sarhey, ao ser O Presidente honorário do PMDB, 
desfigura o QOSSO Partido. Há, portanto, uma re
clamação recíproca que, de certo modo, se resol
ve quando o Presidente José Samey nomeia V. 
Ex' Uder do GOVerno e n6s elegemos, como fize
mos· Ontem, por-tinanimídade, o Senador Fernan
do Henrique Cardoso como Uder do nosso Parti
do. Tudo fica-um pouco mais claro, V. EX" falou 
em tendências do PMDB, que existem, efetiva
mente; não vamos aqui querer tapar o sol com 
a peneira. A busca da unidade não Implica não 
reconhecer que temos várias facções dentro do 
Partido. E digo, com toda clareza e isso evidente
mente V. EX' compreenderá, V. Ex• tem cr-perfil 
do Governo do Presidente José Samey, V. Ex" 
é, digamos assim, mais moderado ou conser
vador, e rÍfsso não há nenhum mal. V. Ex~ sabe 
o apreço, a estima e o respeito que tenho por 
v. Ex" 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI - É 
reciproco, nobre Senador Nelson Wedekin. 

O Sr. Nelson Wedekin- E, ao memso tem
po, o Senador Henrique_ Cardoso me parece que 
tem mais o perfi! daquilo que é o programa do 
PMDB. Apesar de todas as nossas divergéncias, 
sempre digo: alguma coisa tem que resolver esta 
questão, e tem que ser aquilo que está na nossa 
cartilha, no nosso programa. Já não vou aqui nem 

falar dos nossos compromissos, da nossa prega
ção histórica. De modo que acho isto bastante 
saudável e tenho a consciência de que isto fói 
bom para esta Casa, foi bom para o Governo, 
foi bom para a sociedade brasileira, foi bom-para 
o nosso Partido, o PMDB. E espero ardentemente 
que V. Ex• seja melhor sucedido na sua tarefa 
de Líder do Governo do que foi o Senador_ Fernan
do Htiruique Cardoso, como Líder. Muitas vezes 
ficamos, em várlos momentos- eu mesmo, pelo 
menos na questão do _software- completamen
te abandonados à nossa própria sorte, porque 
não sabíamos exatamente o que o Governo que
ria. Por exemplo, na questão do software, havia 
uma posição do Ministério da Ciência e TecnO
logia, outra do Ministério das Comunicações, ou
tra da Casa Civil, e nós tivemos que fazer mais 
ou menos como achávamos que deveríamos fa
zer. Em vários momentos predsamos, não ape
nas com relação ao que o_Senador Fernando 
Henrique Cardoso nos relatou, das informações 
do Governo e elas jamais chega.ram até nós. Havia 
um distanciamento do Governo, não com o seu 
Partido principal de apoio nesta Casa, mas, de 
um modo geral, com o Congresso. 

O Sr. Virglllo Távora --Às vezes, chegavam 
mais rapidamente à Oposição. 

O Sr. Nelson Wedekin- Muitas vezes. O 
·que desejamos, ardentemente, at~ pela estima 
que temos por V. Ex~. é que seja bem-sucedido 
nessa função essencial que todo Governo demo
crático deve ter, ou seja, a de possuir uma ponte, 
um mecanismo ágil decontatQCom os seus-parla
mentares e com o próprio Congresso Nacional. 
No mais, o que queri_a dizer a v_. f7'~.e que não 
pude dizer ontem, porque foram muitos os orado
res, é__do meu desejo pessoal de que V. Ex" tenha 
êxito, porque o êxito de V. E:Xt na COndução dessa 
tarefa dificil, hercúlea- não está muho fácil, nem 
muita cómodo, defender este Governo - será 
o do Governo. Nenhum de nós, por mais diver
gências que tenha com o Governo do Sr. José 
Samey ~ e eu, pess_oalmente, tenho muitas -
deseja o seu fracasso. Todos desejamos que Sua 
Excelência se saia bem, que tenha êxito nas suas 
missões, que consiga superar esta crise dramática 
que a sociedade brasjJeira está vivendo. V. Ex", 
no seu pronunciamento, falou de uma das partes 
mais dram;Sticas dessa crise, qUe é a questão de 
que essa crise, em muito, está instalada mais na 
cabeça das pessoas, do que na realidade. Estou 
de _acordo com isso. Infelizmente, o Governo que 
V. Ex~ tem a tarefa de defender, é tarefa difícil, 
hercúlea, não sei se quase uma missão impossível 
a essa altura dos acontecimentos; só o talento 
de '(_. Ex" será capaz de superar esse desafio. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Mui
to Obrigado. 

O Sr. Nelson Wedekin- Na verdade, a falta 
de credibilidade do Governo, sobretudo do Gover
no, essa falta de credibilidade também perpassa 
o Senado, perpassa o meio político, até mesmo 
a Imprensa, até mesmo a Igreja. Estamos vivendo 
uin momento de graves e profundos questiona-

-mentos de todas; as instituições da sociedade bra
sileira, mas a mais questionada, neste rriomento, 
é o Governo. Por tsso que a missão de V. Ex' 
é dificil, por isso e exatafnente _por aquilo que 
já disse antes. Crelo que é o sentimento geral 
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desta Casa, pofs pelo apreço, pela estima que 
cada um de nós temos por V. Ex• é que lhe deseja~ 
mos todo o êxito e todo o sucesso nesta grave 
e difícil missão. 

O SR. RACHJD SALDANHA DERZI- Mui
to grato a V. Ex", nobre Senador Nelson Wedekin. 
Mas a preocupação de V. Ex~ não tem razão de 
ser, faremos com que não tenha razão de ser. 
O nosso Líder Fernando Henrique Cardoso teve 
o apoio unânime da Bancada e o primeiro signa~ 
tário e o maior cabo eleitoral_ de S. Ex" fui eu-. 
Ainda dizendo a S. Ex": V.~. com a nossa Banca~ 
da. teve a maior correção possfvel, foi realmente 
um homem digno, embora as divergências de 
V. Ex!' com o Governo, como Senador, como pes~ 
soai, V. EX' deu expansão a essa oposição,-à diver
gência em alguns pontos com o Governo, mas 
com a Bancada a conduta foi da mais alta digni
dade e merecedora de: nosso respeito, de nossa 
admiração e do apoio unânime. E aqui disse a 
S. Ex.', e é meu fraternal amigo, e continuo seu 
liderado dentro da Bancada, dentro do Partido, 
disse a S. EX' que nós iríamos nos entender multo 
bem. Preciso do apoio, e entendimento com S. 
Ex", como Líder do Partido, para nós realmente 
conduzirmos todo o processo legisJativo destaCa
sa Só se nós estivermos de acordo. Se não_ esti
vermos, não teremos sucesso. Nem _nós, repre
sentantes do Governo, nem S. EJr, pelo Partido. 
Mas tenho certeza que vamos nos entender muito 
b~m e precisamos da colaboração também dos 
Srs. Senadores. E, pelos apartes, estamos sentin
do que o desejo dos nobres Srs. Senadores é 
dar esse voto de confiança ao Gove-rno, nessa 
nova fase em que realmente deseja, sem as be
nesses, sem os favores, sem os favores el_eitorais, 
mesmo com a impopularidade eleitoral, deseja 
acertar, deseja tirar esse Brasir dãs dificuldades 
imensas. E nós, ou por minha palavra ou por 
nossos Vice-Líderes, teremos a ocasião de relatar 
ao Senado Federal a situação em que se encontra 
o País, esperando talvez até a nossa pactência, 
a nossa transigência, até em pontos de vista pes
soais e alguns até partidários, para tirarmos, para 
aarmos Lu'rfãOp-OrtUfliâã.âEfpara qUe ·os"r"asír tear
mente saia de suas dificuldades. Fique tranqüilo 
que com o nobre _Senador Fernando Henrique 
Cardoso teremos a melhor das convivências -
só se S. Ex' desejar brigar comigo, o que eu não 
acredito. S. Ex1' é um homem tão fino, tão educado 
-, que vamo~nos conduzir da melho_r maneira 
possível e vamos prestar um serviço ao nosso 
Partido, ao Senado e ao Brasil. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Per
mite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Ou
ço com muito prazer o meu nobre Líder. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Meu 
caro amigo, Senador Rachid Saldanha Derzi, tam
bém quero fazer coro às palavras já ditas aqui 
por quase todos os Senadores presentes _a res
peito de _V. Ex? sabe V. Ex" o quanto o estimo 
e o admiro. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZJ - É 
recíproco. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Vem 
de muito tempo e V. Ex- há de se recordar que, 
quando cheguei ao Senado, faz alguns anos, as 
desconfianças eram muito grandes, de todos com 
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todos, e a mim chamou logo a atenção_ que a 
imagem que tinha de V. Ex• não correspondia 
ao seu comportamento, e digo isso no bom senti-

- do. A imagem de um conservador não era o que 
via na prática_ do comportamento __ de_ V. Ex' e, 
com a habilidade que lhe é peculiar, pouco a 
pouc-o~-esse primeiro choque, para mim agra
dável, de_ vê-lo trabalhando construtivamente em 
assuntos delicados quando muitos_enrijedam po
sições e se localizavam doutrinariamente à direita; 
via que V. EX' tinha sempre_ uma certa latitude 
e um-espaço para que o real, talvez, pesasse mais 
do que o ideológico. Tanto é assim que, sabe 
V. Ex', na hora de designar oS -Constituintes que 
fariam parte da Comissão da Ordem Econômica 
da Assembléia Nacional CoristitUfnte, momento 
difícil, onde alguns temas_ dos mais delicados te
riam de ser abordados na Constituinte, notada
mente a reforma agrária, indiquei V. Ex", que sabi
damente_é um proprietário de terras e dos maiores 
e melhores cria.dores _do Brasil, capaz de produzir 
com grande eficiência. E o fiz, tendo conversado 
com o Senãilor Mário Covas, na convicçáo de 
que estaria, náo criando um empecilho ao progra
ma do meu Partido, que é favorável à_ refonna 
agrária, mas criando-c_ondiç:ões políticas para que 
isso pudesse ocorrer. E quero dizer ao Senado 
Federal, e possivelmente muitos sabem, que, gra~ 
ças à conduta impecável do Senador Rachid Sal
danha Derzi na instalação da Comissão _da Ordem 
Econôffiica, que fOi pos_Sível assegurar, num mo
mento de muita tensão, que o Relator daquela 
abidamente localizado noutra porção do espectro 
ideológico, embora irmanado com V. Ex~ - não 
sei quem ganha na quantidade_de terras que pos
sui e na capacidade de criar gado, no caso dele, 
gado leiteiro... -

O SR. R,\CHJI) SALDANHA DERZI- Ele 
tem maiS! 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Não 
que~ fazer comparação, mas apenas para que 
se veja que, apesar de ter essa identidade, aparen
temente, teriam posições políticas divergentes. E 
foi V. 5.~_quem, com süa c-ómpei:êneia é btãvura 
conseguiu fazer com que a vontade daUderanç~ 
do Partido prevalecesse num momento dificil, e 
Severo Góines foi jndicado Relator da Comissão
da Ordem Econõmica, De modo que digo "isso, 
aqui, à puridade, porque conv:ém que o Senado 
saiba como, _e não é minha apreciação formal, 
em momentos delicados estivemos articulados 
para que as coisas marchassem de acordo com 
o progresso_ do Brasil. É verdade, também, que 
foi V. EX quem - muito antes de ser designado 
üder do Governo- conversou com vários com
panheiros a respeito da minha reeleição para a 
Uderança da Bancada. Portanto, temos, realmen~ 
te, muitas bases sólidas para um convívio pacífico. 
E_ta_nto isso é verdade que,_ quando V. Ex• foi 
designado Líder do Governo, _v. Ex" me procuro-U. 
E V. Ex" sabe que essa figura não existe no Regi~ 
menta Interno. E eu me recordei que- quando 
fui designado Lí_~er do ÇJ:ovemo, no Congresso, 
pelo Presidente Tancredo Neves, criou-se um pro
blema gravíssimo, porque ali era mais difícil ainda, 
porque não existia mesmo nada, nenhum artifício 
instituc;i_onal capaz de dar assento, no Regimento, 
à função da Liderança do Congresso, que ficou 
flutuando. E. V. EX' então sabe que nós, imediata
mente, nos <:?locamoS em can:tP<> pai-ã ver de 
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que maneira a Cãmatã haVia resolvido esta dificul
dade, porque a figura regimental de Líder do Go
ver"nõ não eXiSt~. Só flaVia iiffia--mane!rà: -é que 
V. Ex' fosse por mim indicado, juntamente com 
o-s- demais Senadores, para Líder da maioria, sa
bendo-se que a função é de Líder do Governo. 
Quer dizer, não é para exercer a função de Ude
rarrça da Maioria, que não existe, a Uderança qUe 
existe é a do porta-voz_doGovemo, e V. Ex" acedeu 
imediatamente, que era nesses termos que fazia 
o entendimento, ou seja, que as funções regimen
tais de Uderani;ã as exerce- o Líder do Partido. 
PC? r isso, esclareci ao Senador Wilson Martins qual 
é O significado desta -desisn:ação, que é o signifi· 
cadC:i de pennitir que o Governo tenha um porta~ 
voz, aqui, que esse porta~voz possa falar como 
Líder, e tenha as prerrogativas de liderança, para 
que ele não fique, pura e simples"'!_el)te, flutuando, 
sem ter como defender o Governo. E esse o senti
do, que é construtivo, e que irriplicou uffi enteii.di
mento entre nós. E pOr que- fiZemos isso? Não 
s6 p-ela- facilidade de convívio que há no Senado, 
como pelo apreço-que tenho por V. ex. Mas, aí, 
me valho do Senador Nelson Wedekin, por que 
tal!lbém concordo que é importante que haja a]~ 
guém que seja üder do GoVerno nesta Casa. Mais 
de uma Vez, o Senador Jai-bas Passarinho, e quan
do não _era ele era o SenadorVirgilio~T~_vora, am
bos meus amigos, e com quem temos esse con
vívio e que é de todos nós aqui, muito ameno, 
mas, freqCíéõiêrrierite faziarii-a prOVôó!ção habi
tual: - V. EX' fala como Líder do Governo. E 
eu, várias vezes, esclareci: - Não sou Uder do 
G6iiemo, sOU lJder- do PMDB. Porque, de fato, 
não era. Não havia tido essa delegação de Sua 
Excelência o Senhor Presidente. Aliás, não a tive 
nuil.Ca:_ Não foi no momento -em que divergi de 
Sua Excelência, depois falarei sobre essas diver
gências.~~ modo que er~ neces~ria essa função. 
E necessana, e, como-diz o Senador Nelson We
dekin, mostra aquilo que tenho dito, e disse aqui 
há mais tempo, a respeito do que é o Partido, 
e o Senador Wedekin diz o mesmo,_ e o que é 
o Governo. O Governo se :co_rnpõé de uma aliança 
muito-rr~ais ampla do qUe um Pa, ... Jdo, e não ape
nas com outros partidos. Muitas vezes, no Gover
rro, estão setores sociais_ diretamente represen
tados. É bom que assim seja, é normal que assim 
seja. O Governo é, portanto, algo que é muito 
maiS abrangente que o Partido. Ele tem compro
ril.iSSOs ritaiores do que os do Partido. O Uder 
do Governo féilãiá pái ésSêS compromissos, e 
terá de articulá-los mais firmemente. O Partido 
tem outràdii'lâmica.Isso, ~aqui, é inevitável. Ocorre 
o drama de Becket, "A quem vou servir: a Deus 
ou ao rei?" O Ude:r do Governo· terá de servir 
ao rei, é Líder do rei; o Líder do Partido, não, 
ter~ que-servir ao Partido. No nosso caso, a reali
dade é que há urri distanciamento entre Partido 
e Governo·. ExiSte esse distanciamento, em vários 
rriOmeritOS, em VáfíoS pontoS, e rlão é uma ruPtu~ 
ra. Seria negar a realidade diz.er que houve uma 
rupru:ra~ Mas há um distanciamento. E tanto há, 
que a crítica flui f~s;il, no PMDB, ao Governo, fre-
qüeriteffiente. Então, V. Ex• terã a função neces~ 
s~ria, imprescif!~fvel de primeiro, nos ajudar a 
entender o que ocorre, e, segundo, quem sabe, 
até, de pro-curar- uma aproximação do Governo 
para com o Partido. Acho que essa é a missão 
de V. Bc', que muito se distancia da missão 
de quem é líder de um Partido qu~. neste mo-
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rnento, está cheta de divergências com relação 
ao Governo. Creio que nossas funções estão per
feitamente delineadas, perfeitamente claras e po
dem ser exercidas com independência reciproca 
e, no momento necessãno, como se· faz sempre 
aqui, quando for do interesse do País, estare1n9s 
juntos. O Líder do Governo tem que explicar ao 
Senado o que o Governei pretende e de que 
o País necessita. No momento em que ele conse
gue isto, ele consegue-apoio. O apoio, numa de
mocracia, nunca é automático. Mormente quando 
o Governo é de coligação e quando, na verdade, 
o Partido, também é uma frente bastante diferen
ciada. É preciso, a cada instante, refazer as pro
postas. Assim, nobre Senador Rachid Saldanha 
Derzi, feitos estes eSclarecimentos e deixado re
gistrado nos Anais quais sã-o as funções de cacta 
um de nós, inclusive as regimentais, e por que 
V. Ex", como Uder do Govemo,-Íoi indicado para 
ter a possibilidade de ser Uder do Governo, for
malmente, nesta questão da Maioria, porque não 
existe Maioria, para haver Liderança da Maioria 
é preciso haver Maioria. É preciso haver um enten
dimento claro, e isto não existe, porque todos 
funcionamos em termos. hoje, de ficções, nesta 
matéria. É bom que seja assim, en_qua"nto _esta 
transição prossegue. Creio que V. Ex"' terá, aqui, 
um desempenho que nos ajudará muito. Hoje, 
já começou V. Ex-' a saber quais são alguns dos 
problemas que nos afligem. Eu disse, na reunião 
da bancada, e o Senador Nelson Wedekin disse 
de novo: na verdade, não existe uma relação nor
mal, administrativa, entre a Casa Civil e o Congres
uando_ V. Ex" estiver mais deSembaraçadamente 
exercendo suas funções, verá que, quando tiver
mos um problema concreto, as imensas dificul
dades que terá, porque não há entendimento den_
tro do Governo. Na questão relativa ao Projeto 
do Software, havia uma opinião - como disse 
o Senador Nelson Wedekin - do Ministério das 
Comunicações, _outra do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, outra do [~marati, e outra do Minis
tério da Indústria e- do Comércio. Tivemos que 
agir, e isso até foi bom que eles divergissem, pois 
nós, aqui, nos entendemos. Cobrei do Ministro 
da Ciência e Tecnologia que perguntasse ao Presi
dente da República, porque o próprio Presidente 
da República dissera _a um Deputado que não 
achava boa a lei. Se o Presidente não quer ... E 
parece que não achou mesmo, tanto que vetou. 
Então, veja V. Ex" que são dificuldades que nada 
têm a ver, propriamente, com a questão do PMDB 
--Governo, nem muito menos com a questão 
Uder do PMDB - Presidente da República. A 
divergência que tive e_ tenho ·c_om o Presidente 
da República é conhecida e clara: primeiro, a ex
pus nos recintos do Senado, em maio do ano 
passado, e_ diz respeito à única preocupi'fção ob
sessiva dos que estão ligados ao Palácio do Pla
nalto: diz respeito à duração do mandato _e ao 
sistema de Governo. Fiz um discurso, no Senado, 
expus o meu pensamento, e no mesmo dia fui 
ao Presidente da República e disse-lhe que pen
sava que seria melhor para ele e para o País, 
que em vez de insistir nas cioco anos, aceitasse 
a transição em quatro anos; parecia-me que havia 
uma tendência para o parlamentarismo, e que 
eu estava revendo a minha própria posição que 
não era parlamentarista. Disse isso ao Presidente, 
com toda sinceridade, e disse mais - é bom 
que a história registre que só não o havia infor
mado anteriormente, em janeiro, e minha senslbi-

!idade ia nessa direção, porque um amigo co
mum a mim e ao Presidente, o então Ministro 
Raph~el de Almeida Magalhães; advertira-me de 
que se eu dissesse isso ao Presidente, incorreria 
no dissabor de vê-lo distanciado de mim. Disse 
ao Presidente - e V. Ex" sabe que não o trato 
assim eu u trato com intimidade que só não havia 
d-ito-e~se pensamento antes, porque fui advertido 
que não teria sucesso. De fato, tinha razão o Minis
tro Raphael de Almeida Magalhães, a partir de 
uma divergência política e pública que não tem 
nada a ver nem com o julgamento pessoal que 
possa fazer de Sua Excelência, nem com questões 
administrativas e partidárias, mas, que dizem res
peito a uma função que é minha, e é minha como 
é de qualquer um de nós, como Constituintes, 
de plena liberdade, é a única divergência de fundo. 
Fora disso, não houve nunca incidente entre mim 
e o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica. Já ocupei demasiado o tempo de V. Ex~, 
mas, peço permissão a V. Ex~ para lembrar que 
os projeto do Governo - e no Senado todos 
sabem - nunc~ deixaram de ser aprovados por 
esta Casa, nenhum projeto do Governo, nunca 
faltou- ao Governo a sustentação nesta Casa, o 
mais dificil dos quaís foi a designação de uma 
Embaixada, e os Senadores são testemunhas do 
meu empenho extremo para obter aquela indica
ção, quando o Presidente da República não me 
dera a menor instrução. Sua Excelência estava 
no México. Nunca houve instruções, e, não obs
tante, as questões fluíram administrativamente 
aqui. Não há oposição ao Governo do Presidente 
José Samey no plano administrativo, nes!-e Sena
do. Não há nenhuma oposição mesmo. As vezes 
há questões regionais, locais, mas, nunca houve 
oposição, que começou a existir em função de 
questões políticas, e, estas, V. Ex" não vai conse
guir dirimir, porque ... 

O Sr. Virgílio Távora- Perdão! Permita-nos 
interromper V. Ex" lnvari_~velm~':te, ~ seg~das-: 

-feifas, critic<Unos a parte admm1strativa. Ha opo
si-ÇãoH. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Não, 
Ex!' Estou referindo-me ao PMDB. Não há oposi
ção de nossa parte. O PMDB nunca criou obstá
culos à Administração do Presidente José Sarney, 
que fluiu com muita fadlidade nesta Casa, apesar 
de não haver ·canais reais, corno não foi neces
sário. Desincumbimo-nos, sem sermos Líderes 
do Governo, da administração por amor ao País. 
Agora, com 'V. Ex'1 presente, vai ser mais fácil ain
da. A dificuldade maior é que as questões políticas 
estão, evidentemente, no primeiro plano, e, neste 
momento, há uma certa exacerbação em função 
naturalmente das paixões políticas. Há certas con
trariedades que têm ocorrido aqui - não vou 
me referir a elas, pois isto já foi feito aqui -
quantO a esse envoMmento de nomes de Sena
dores e de Deputados na questão do chamado 

. fisiologismo, que, na verdade, é um clientelismo. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI - É 
dever -nosso como Parlamentares. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Nesta 
mcltéria - o que é estranhável - não cabe à 
Séplan, Sr. üder do Governo- e V. EX poderá 
exerCer um pãpel conStrutivo junto ao Goverho 
__:.. distribuir verbas a fundo perdido. Isto é de 
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um ridículo patético num paíS'êómo o Brasil. Ima
ginem-se, na França, na Itália ou em qualquer 
país tão desenvolvido quanto o Brasil, o Ministério 
do Planejamento vai fazer benesses? Isto é um 
absurdo. O absurdo não é que os Parlamentares 
peçam, mas que isto_seja pOStO lá Esses progra
mas devem ser extintos. Isso deve ~r _orçamen
tário, absolutamente claro. Não tem cabi_rnento. 
Isso é muito mais profundo, e essa crítica m_e 
parece muito mais grave do que saber se foi A. 
B ou C. Urna vez instituído o sistema, os Depu
tados e Senadores são-obrigados a adotá_-lo pela 
compulsão da vida política. O erro é permitirrflos 
isto. Não é um erra do Presidente José Samey, 
mas da estrutura da organização do Estado no 
Brasil, que tem que mudar L lsso nos amesquinha 
a todos; a quem _dá, a quem recebe, a qu_em 
intermedia. 

O SR. RACHID SALDAI'IHA DERZI - E 
vai mudar, nobre Senador. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Espe
ro que mude. Para mudar, não adianta fazer qual
quer dedaração. Digo com toda a franqueza; se 
eu foss-e Presidente da República, não declararia 
mais que, no meu Governo, vai haver moralidade, 
que não vou nomear e riâo võu gastar. Basta 
agir assim. Um só ato do Presidente da República, 
que foi o do Plano -Cruzado, elevou a Sua PopuJa
ridade a níveis que nunca ninguém· teve no Brasil. 
Com um gesto, um gesto s6 recupera um gover
no. Sr. Senador Rachid Saldanha Derzi, se V. ~ 
conseguir eSSe gesto terá o meu aplauso. ESpero 
que V. EX' ajude ao Presidente a escapar do banal, 
eVitar esse bate-boca patético também do Presi
dente com a CNBB, para saber quem rouba e 
quem não rouba. Meu Deus! não é que nãO tem 
cabimento. Ao invés clisso, uma ação, dez ações 
exemplares, que mostrem mesmo que as coisas 
mudaram, e o Brasil todo se alinhará de novo 
com o Presidente. Tenho certeza de que V. Ex" 
influenciará nessa direção, neste mome-nto, e me 
terá.corno seu fiel aliado. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Mui
to grato a V. Ex• Veja V. Ex' que não haverá dificul
dade nenhuma. As preocupações do nobre Sena
dor Nelson Wedekin não têm nenhum sentido 
de que possa haver uma divergência entre a Ude
rança do Governo e as Uderanças dos Partidos 
Políticos. O Líder do Governo terá que estar em 
contato permanente com os Líderes de todos os 
Partidos nesta Casa. E essa será a orientação. 
E assim, juntos, iremos ajudar o Governo. 

V._ Ex• sabe que tem a minha admiração, como 
também sabe que prevejo a V. Ex" um futuro polí
tico rnuitc_grande. Sempre disse isto a V. Ex· So
mos fratemats amigos desde o primeiro dia. E 
as rníssões,_ que v. Ex' me honrou na sua lide
rança, sempre procurei desempenhá-las com a 
maior dignidade, a maior lealdade possível, e as· 
sim nós nos conduziremos nesta Casa. --

Vejo que S. Ex•, o Sr. Presidente, está chamando 
a minha atenção, porque está terminado o meu 
tempo, e eu que tenho sempre um critério severo 
na questão de tempo, hoje, como é a estréia, 
S. Ex• terá um pouco de paciência. Mas, iremos, 
daqui para frente, nos ater ao nosso tempo. 
-- EntãP~- concederia um aparte curto ao Senador 

AureoMello. 
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O Sr. Aureo MeDo-Nobre Líder do Governo, 
Senador Rachid Saldanha Derzl, observo, _como 
um 'dever, essa manifestação que será, sem dúvi
da, muito curta, mas é um verdadeiro ritual que 
temos de manifestar a V. Ex', cada um de nós, 
espbdalmente, os componentes do PMDB, de 
mahifeStarmos nossa confiança e a certeza -de 
que. V. EX' desempenhará esse papel de ponte 
e desaguadouro, ao mesmo tempo, dos ideais 
de nosso Partido e da administração do Senhor 
PreSidente da República José Samey. ComO aJu
diu~com muita propriedade, o Senador Wilson 
Ma 'ns, V. Exts vieram originariamente da União 
De ocrática Nacional, e, dessa mesma forma 
sou originário do Partido Trabalhista Brasileiro, 
desde os tempos do queremismo, em que lutáva
mo$ pelos nossos ideais, e, tínhamos dentro da 
agrémiação a preocupação, sobretudo, da cha
ma*a disciplina ~rtidária. Nós no Pa~do :ra?a
lhisifa Brasileiro, tínhamos as nossas d1vergenc~as, 
as ~assas lutas internas e as nossas desigual
dades, mas, sempre no plenário, nos conduzía
mos como um bloco homogêneo lutando, inclu
sive' contra o Partido de V. Ex', cuja primeira Ban
cacfu era chamada de "banda de música", não 
s6 pela sua unidade, mas, como pelo troar e atroar 
das inteligências priVilegiadas, que compunham 
aquela agremiação. Por isto, Sr. Uder, desde que 
ad~ei esta Casa, tive a oportunidade de me 
se 'r bastante incomoda_do, bastante_.surpreen4 

did , quando vejo que, depois de tanta luta, o 
P B tendo conseguido,. fi!lall!'ente,_ ~ ch~fia. do 
exe 'vo, colocar na Pres1denc1a um c1dadao filia
do à nossa agremiação, a Oposição, praticamen
te, ~em sido feita aqui pelo próprio PMDB, infle4 

tin$, de maneira veemente e_ sistemática até, 
co a todos os atas porventura negativos, da ad4 

m· ·stração do Presidente __ José Samey. Não estou 
aco tumado a isto. Habituado estou, como parti
dáno e militante, exercendo, aqui, o meu quinto 
m;J;dato a ver a atividade partidária se exercer 
em ~orno' de um Uçler, como nós fazíamos àquele 
tenlpo, em tomo da fi9w'a de_ João Goulart, que 
era também, Presidente do Senado e Vice4 Pre4 

sidente da República, e, cüficilmente, traríamos 
ao Plenário qualquer desentendimento ou qual
quer divergência, sem antes trazê4 Ja ao .consensO 
partidário. De maneira que, Sr. Líder, acredito ~e 
seria o nosso dever e de todos os companhe1ros 
do PMDB, antes de mais nada, prestigiarmos ~ 
administração que ajudamos a erguer, a constrwr 
e colocar no Poder aquele companheiro ·que tão 
brilhantemente tem se des_empenhado. Tem de·_ 
sempenhado, porque realmente os. atas do Se
nhor Presidente José Sarney pautam4 se na objeti
vidade de construir e de realizar e, sem dúvida, 
os seus pontos fracos, os pontos defeituosos_do 
seu Governo hão de ocorrer em função das pr6-
prías condições do regime capitalista, que dá en4 

seja a estas desigualdades, a estas deficiências, 
que muitas vezes são condenadas. Mas, entendo 
que a nossa agremiação e a nossa Bancada há 
de ter, na sua presença, uma prova da boa vonta4 

de, da mão estendida do Senhor Presidente, no 
sentido de que as próprias divergências partidá
rias que aqui emergem, sejam contornadas, solu4 

clonadas, da maneira mais positiva. 
O Sr. Carlos Alberto- Permite V. Ex"'um 

aparte? -
OSR. RACHID SALDANHA DERZI- Mui

to lJICltO a V. f:xf, meu prezado AmigO SenadOr 

Aureo Mello. Fomos coleg_as e o conheço há 
quantos anos juntos, e sempre mantivemos o me
lhor relacionamento. fico multo grato a V. Ex' 

Ouço o meu quérido --amigo Senador Carlo_s 
-Alberto. 

O Sr. Carlos Alberto- Senador Rachid Sal4 

danha Derzi, é uma honra para mim aparteá-lo 
nesta sua estréia, no senado dã República, como 
üder do Governo. Gostaria de, já no início do 
meu aparte, dizer das dificuldades que V. ~ Vai 
ter aqui, na condição de üder do Governo, de 
substituir o talento, a inteligência, a capacid~c!_e, 
a-cUltura do soCiólogo; do Uder Fernando Henri
que Cardoso. Na verdade, V. Ex' vai ter dificul
dades na substituição desse talentoso Senador, 
desse brilhante líder que São Paulo nos enviou 
Primeiro, porque o Senador Fernando Henrique 
Cardoso é talentoso no diálogo, na força de ex4 

pressão, na discussão, nos debates, um progres-
sista, um político mais identificado. numa área 
ideológica e V. Ex', aquele fazendeiro rude, de 
Mato Grosso qae chega a esta Casa e que, na 
verdade, me;ec.e o respeito nosso, a nossa admi4 

ração pelo trabalho que V. Ex' pôde desempenhar 
-ao longo dos anos na vida pública. A bem da 
verdade V. Ex" não será o Uder do Governo, nem 
tampOuco Uder da Maioria. Eu QoStari~, ~vez, 
de dizer que V. Ex' será, não como foi Fernando 
Henrique Cafdoso, O Uder do Poder, V.~ será 
o üder da crise, porque V. Ex' terá que admiriistrar, 
nesta Casa, uma cris-e profunda, não a crise da 
inflação, não a crise dos problemas económicos, 
não a crise social; não há crise nenhuma, nobre 
Senador, para superar a maior _de todas as crises, 
que v. Ex~ vai ter qUe enfrentar -e, adri"la de tudo, 
vai ter de possuir talento para desenvolver __ wn 
trabalho que possa, amanhã, desobstruir o canal 
-da maior crise de todos os tempos que este País 
está enfrentando, que é a crise política, E, para 
que V. Ex' possa, na verdade, desobstruir essa 
crise política, vai necessitar de paciência, de hu
mildade e, acima de tudo, de muita pertináci~ 
no cantata com todos os Senadores, indepen4 

dente de PartidõS políticos,-iOdepeitdente de defi4 

nfções ideológicas. V. Ex' vai ter qu~ desempenhar 
um papel de fundamen~ importância no cantata 
homem a homem, para que possamos superar 
essa crise. E como superar essa criSe? É evidente 
que o primeiro passo que se deve dar é para 
o desarmamento político. V. EX- tem que aglutinar 
todas as forças, porque o homem não morre 
quando o coração pára de bater, morre quando 
perde a esperança de viver. ~ nós, que aqui repre
sentamos ·o Rio Grande do Norte no Senado da 
República, não perdemos a esperança de um Bra
sil melhor para os nossos· brasileiros, não perde
mos a esperança de que amanhã tenhamos as 
sob,.1Ções dos nossos problemas. Portanto, nobre 
Senador Rachld Saldanha Derzi, quero cumpri
mentá~lo. Sei que a missão é espinhosa, mas não 
é impossível e V. Ex!' é um homem paciente, V. 
EX' é um homem humilde, V. Ext é um homem 
talentoso. Tenho certeza de que no diálogo com 
o seu Partido, porque o Partido-maior de susten
tação e de compromissos maior~s é _o_ PMDB, 
este sim é o Partido que fez o Governo_ da Nova 
República_, porqu~ foi ~le ({ue foi para·~- campo 
de luta, foi ele que foi para as ruas, foi ele que 
fez a-condamação do povo para as eleições_ dire
tas, foi ele que entusiasmou o .~vo brasHe!r~_ na 
convocação da Assembléia Nac1onal Constituinte 
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e foi este Partido, que é o PartidO de V. Ex!', que 
chegOu ao Palácio do Planalto _e fez com que 
José Samey fosse Vice 4 Presidente da República 
e~_ hoje, Presidente da República. Não podemos 
dar u_m_a_carta de descrédito ao Pre_sid~te._Ê pre
ciso que todos nós tenhamos competência e ta~ 
er superada e ela não vai ser superada tão4 so
mente com perspectiva de _amanhã termos elei
ções diretas. O povo já não mais acredita nesse 
estágio de vida, o povo já não vive pensando nesse 
sonho do amanhã, porque o amanhã foi transfor4 

mado; ontem era wn governo militar e_ o povo 
e aS praças públicas diziam que mudanças seriam 
feitas, efetivadas, e o Brasil_seria melhor se um 
civil chegasse ao Palácio do Planalto. Mas estamos 
em turbulência, estamos em crise,_ e para supe
rarmos a crise, só há uma solução: é o desarma~ 
menta político. Na hora que promovermos.o de
sarmamento e todos nós nos sentarmos_ à mesa 
para o diálogo, para o entendimento, é evidente 
que_ esse Brasil poderá mudar e poderá mudar 
com a participação de todos. Muito obrigado a 
V. Ex' 

O SR- RACHID SAlDANHA DERZI-Mui
to gratO a V. Ex', nobre Senador Carlos Alberto. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Permite 
V. Ex' um aparte? 

O Sr. Aluizlo Bezerra- Tenho a impressão 
de que havia solicitado wn aparte anteriormente. 

OSR. RACIIID SALDANHA DERZI-,- So
mos fraternais amigos. Eu tenho uma grande ad~ 
mlração pelo ta]ento de V. E.x'l, pela _sua c~cl
dade de trabalho. E V. Ex" definiu muito bem 
o nobre Lfder Fernando Henrique CardOso e a 
minha posição- também. Mas esteja certo de que 
a nossa capacidade de trabalho, o nosso espliito 
público, a nossa devoção à nossa Pátria nos con
duzirá em uma estrada mais amena, e para isso 
conto e agradeço com o apoio de V. EX' e do 
seu Partido, que me dão a solidariedade e a possi· 
bilidade de ser Uder da Marioria e falar em nome 
do Governo nesta Casa. Tenhq_ certeza de que 
V. Ex' muito- rios ajudará nesta caminhada que 
vamos _empreender. Eu darei o aparte ao nobre 
SenadOr, lembrando apenas que o Presidente já 
mandou vários recados para mim, para que eu 
fosse breve. 

Com muito prazer ouço o nobre Senador Aluf4 

zio Bezerra. 
O Sr. Aluizlo Be:zeiTa -Sencidor Rachid Sal4 

danha Oen:i, como já colocáfnet? ont~m. na reu~ 
nião da Bancada, sem dúvida alguma, _a realidade 
do momento político em que vivemos, traz para 
esta Casa do CongreSso Nacional, a existência 
da Liderança do Governo e da.Uderança do Parti
do, muito bem definida pelo nbbr~ Líder S_enador 
Fernando Henrique Cardoso, diante do quadro 
da realidade de que se compõe o Governo e a 
função do Partido, o PMDB. E_ness.e sentido creio 
que, tendo em vista o quadro poll~co ~~~~ que 
vivemos hoje, sem dúvida alguma, a uaeranç:a 
do GoVerno nesta Casa caracteriza-se como uma 
realidade e uma necessidade por parte do __ Gover~ 
no tendo em vista o distanciamento constante 
do' Governo--e do Partido. Gostaria -ae resSaltar, 
neste ãparte a V.-Ex'; por quem tenho a maior 
consideração e apreço pessoal ... 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI - A 
recíproca é verdadeira. · 
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O Sr. Aluizio Bezerra- ... que-eu, na minha 
permanência aqui no Senado da Repúbli!='a, de
pois de dois mandatos na Câmara dos Deputados, 
tenho-por hábito marcar o·meu relacionamento 
e defmir, já no Governo da Nova República, um 
princípio como ponto de di\rergênda e ponto de 
convergência nas minhas relaçõe~, como político, 
com a ditadura mllitar, nos 20 anos qUe Se passa
ram, ditadura essa que combati desde_ a minha 
J'{IÜitância nos-movimentos estudantis, pois fui pri
sioneiro da ditadura, estive nosdirceres da ditadu
ra. Quando essa ditadura praticava atas que ti
nham significado para a opinião pública, já nQ 
meu primeiro mandato, estava lá para apoiar esse 
gesto que trazia benefício para a população. Anun
cio como atitude certa, por exemplo, o ato- do 
governo militar em reconhecer Angola, na parte 
referente à política externa, no momento de sua 
libertação. Crto outro, quando o Governo Geisel 
rompia o Tratado do Rio de Janeiro com os Esta~ 
dos Unidos, à medida em que não significava 
mais nenhum interesse para o Brasil. E qUanâo, 
por exemplo, surgiu a CEME - Central de Medi
camentos- cujo projeto inicial, de _características 
nacionalistas, visava à produção de medicamen
tos, e que, finalmente, foi distorcido e se transfor
mou apenas numa distribuidora de me"dicamen
tos. Mas pareceu-me um gesto acertado. Isso não 
expressa apenas o meu ponto de vista. Mas sem
pre considero que a opinião pública tem uma 
sabedoria infinita, e isto- Ôão se passa somente 
no Brasil, quando reconhece que um ·gesto vem 
ao en__contro dos seus interesses, das suas necessi
dades. Esse fatO oCoire_u em Portugal, por exem
plo, quando o exército português, que durante 
40 anos sustentou a ditadura salazarista, saiu da 
sua função repressora para função libertadora, 
o povo português saiu às ruas e recebeu os solda
dos com cravos no cano dos fuzis, no seu gesto 
libertador. Nobre Líder do Governo, Senador Ra
chid Saldanha Derzi, quero dizer a V: Ex~ que o 
nosso relacionamento com o Governo, o do 
PMDB, se baseia no princíPio de pontos de diver
gências e de convergênciãs. No momento, diver
gimos em vários pontoS cOffi õ- Governo: Por 
exemplo, o que cria uma ação discriminatória 
com relação aos Governos dos Estados que 
apóiam os 4 anos, e não para os GoVernoS que 
apóiam os 5 anos, no que diz respeito à liberação 
de recursos para as Prefeituras e _GoVernos Esta
duais. Solicitamos a V. Ex" a solução do problema, 
evitando esse procedimento"discriminatório, a fim 
de que os projetes possam ser encaminhados, 
pois a população carente dos Governos Estaduais 
que apóiam os 4 anos é a mesma dos Estados 
que apóiam os 5 anos. Quero ressaltar um exem
plo, quando o Estado do Acre, logo que chega
mos ao Governo - e toda a Bancada do meu 
Estado sabe disso, ii:tclusiVe o SenadOr Nabor Jú
nior aqui presente - precisava de 800 mlihões, 
naquele momento já se falava nos 5 anos. Não 
assinei aquele documento; outros companheiros 
concordavam com os 5 anos e o-assinaram, en
quanto eu discordava e não o assinei. Pedi umã 
audiência ao Senhor Pregjdente da República -e 
levei a minha posição pessoal, dizendo a Sua Ex
celência que não o assinava, porque não concor
dava com aquela posição. A minha posição pes
soal não tinha nada com_a pessoa do Presidente 
da República, mas as ritiilflãS _coriVícções j)OlítiCas 
mostravam que deveria ser de 4 anos o mandato 

de transição do Presidente da República. E levava 
mais: um documento crítico do Governo, do qual 
o Pt.1DB é o seu principal suporte, chamado Movi
mento de Unidade Nacional, onde apresentava 
todas as críticas que me pareciam corretas e jus~ 
tas e_ apontava também saídas para o Governo. 
E --en~o, clentro de urna posição muito cristalina 
do_meu coffiportamento político, coerente com 
as minhas posições e marcando _esse relaciona
mento coni- o Governo, diante disso que coloco 
a V. Ex•, de ponto de divergência e ponto de con
vergência, quero dizer que outro não s_erá, tam
bém, o posicionamento do PMDB que, manteirido 
posições próximas do Governo, terá que divergir 
do Governo naquilo que estiver em conflito com 
as bandeiras e com o programa de partido. Neste 

J;entido, creio que V. Ex', como Líder do Governo, 
desempenhará um papel de relevância, pois exige 
um mérito muito pessoal, muito especial, a sua 
fidelidade ao GovernO que composto de outros 
partidos que não só o PMDB, vive com um núme
ro grande de contradições. Realmente a tarefa 
é muito difícil e rnuito árdua que ~ s::ompetência 
e a sapiência de V. EX' serão a base principal 
do exercício dessa Liderança. Com estas palavras, 
quero justamente, neste aparte, já encaminhares
nte, através de V. Ex', a de procurarmos eliminar 
o critério discriminatório existente, hoje, no Gover
no, com relação à liberação de projetas para as 
prefeituras e governos estaduais que concordam 
com os_ 4 anos de mandato para o Presidente 
da República. Essa é a- razão por que se encon
tram p~ralisados outros projetas no Senado. Acre~ 
dito que a modificação desse critério por parte 
do _Governo __ geraria todo um procedimento de 
aprovéiÇâo dos mesmos. Era este o meu aparte 
a V. Ex• 

O SR. RACHJD SALDANHA DERZI -Mui
to grato a V. Ex" Senador Aluízio Bezerra, mas 
essa. ~ uma questão de óptica, de perspectiva, 
de VJsao d~ Govemo ~ dos partidos políticos. 

Os Governadores- e aqui há vários-quando 
no exercício de sua funçãço precisaram modificar 
seus pontos de vista, a sua óptica e até mesmo 
sua ação, porque, no Governo, a responsabilidade 
executiva é muito grande, é outra! Nos p8rtidos, 
n!o, estamos aqui _e é natural que procuremos 
agradar aos nossos eleitores. 

o-mãl de todo este País, da atualidade política 
que estamos atravessando e das críticas que o 
Presidente tem sofrido, vindas da Oposição e 
mesmo de companheiros nossos, é que grande 
parte de correligionários nossos e de outros Parti
dos ainda não desceram do palanque, ainda estão 
em campanha eleitoral. 

O Governo tem a responsabilidade, realmente, 
de ter uma outra visão, outra óptica e de dar 

- uma outra solução para os problemas que vemos 
de uma manelra e que ele vê de outra. 

Cóni- relação à parte discriminatória, V. Ex!' não 
tem razão. Q _Governo não tem discriminado ne
nhuma prefeitl,lfa ou Estado! 

Ainda hoje, veio um prefeito comunicar-me 
que, por solicitação de Parlamentar, de Consti~ 
tuinte que é contra o Governo, a favor dos quatros 
anos, que é pelo parlamentarismo, as verbas dele, 
aliás b~stante grandes, foram liberadas. Então, 
pode haver um ou outro fato: às vezes falta de 
complementação de processo; às vezes falta de 
interesse dos Parlamentares de irem lá e tocar 
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os processos que ficam parados, pois seu VOlUme 
é tão grande, que ficam lá nas gavetas dos funciõ
nários, mas não por orientação do Governo. O 
Governo n6o discrimina quem quer que seja. 
Tatnbém n.!ofaz nenhuma concessão, menhuma 
benesse para aqueles que desejam apoiá-lo nos 
quatro ou cinco anoS. Ele _está absolutamente 
tranqüilo. A Constituinte é soberana em fo<:ar o 
seu mandato. Não tenham dúvida nenhuma. Não 
fará concessão_ a quem quer que seja para que 
mude o seu ponto de vista, o seu voto para cinco 
anos ao invés de quatro. Fiquem tranqüilos, e 
isso ele manda que eu transmita a um por um 
dos Parlamentares. Fiquem tranqüilos e, natural
mente, o Governo tem inúmeros encargos, não 
pode atender a todos. 

Estam-os aqui para ajudar o Governo e ajudar 
os Srs. Senadores e todos os Srs.. Parlarnentar_es 
que assim quiserem ou precisarern~--

-0 -Sr. POmPeu" de Sousa- -Permite V. Ex'? 
um aparte? - · 

O SR. RACHJD SALDANHA DERZI.- Da· 
rei um rápido aparte para o meu príncipe, e que
rido amigo, Senador Pompeu de Sousa. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Meu caro, caris~ 
símO amigo, e nobre Senador Saldanha Derzi, 
eu pedi um breve aparte, realmente, e ia ser brevís
simo, na realidade, porque depois do aparte irreto
cável de meu Líder, do Líder de nosso Partido, 
Senador Fernando Henrique Cardoso,-acho que 
nã-o--caberia discutir nenhum aspecto pol1ti00 da 
missão de V. Ex~ ai[Ui nesta CaSa do C:OrlgresSO 
Nacional. Entretanto; diante do aparte do JOvem 
Colega, que já ostentou aliás o -título de o=mais 
jovem Senador desta -País, m:eu também_ jovem 
amigo Carlos Alberto, não sei se mantém até hoje. 

O Sr. Carlos Alberto- Esto_u-me tornando 
mais experiente que V. Ex~' o que me falta são 
os cabelos brancos. 

OSr.PompeudeSousa-rAchoqueperdeu, 
não é. Bem, o poder jovem se renova sempre, 
mas de tal maneira que o que vou dizer é insus
peito no que diz respeito as nossa relações, por
que devo até fazer urna revelação. S. Ex" é o autor 
do meu s1ogan de campanha. Foi S. fr que, 
um dia me encontrando no túnel do tempo, me 
disse: Pompeu, Pompeu meu voto é seu. Fizeram 
uma musiquinha, e esta aí o meu s]ogan de cam
panha. É uma revelação que eu faço, o Senador 
C~os Alberto, é o meu jovem autor do slo-gan 
de campanha. Não tenho nenhuma má Vontade 
ou malquerência com S. EX' muito pelo cóhtrário, 
tenho até motivo de gratidão. Eu quero dizer, en
tretando, que nos seus ardores juvenis, na sua 
eloqüência juvenil; ele destituiu o Líder do meu 
Partido. Diz ele que V. Ex~ vem substituir o Senador 
Fernando Henrique Cardoso. fsso é uma intra~ 
missão indébita do PFL no PMDB. Outrora eu 
os --chamava de infiéis aliados. Nós não fomos 
ir'lfiéis aliados; eles foram nossos infiéis aliados. 
Então nós, hoje, nem aliados somos mais, porque 
eles romperam a aliança. De forma que -eles_desti
tuíram o Y,çier que nós confirmamos não pela 
maioria absõluta, mas pela unanimidade dos nos
sos Senadores, e isso eu não possn aceitar. Mas 
não. era isso que eu queria: dizer a V. Ex"; eu ia 
dizer a V. Ex" que depois do - volto a dizer -
irrel:ocável e definitivo aparte_ que lhe- deu o nobre 
Henrique Cardoso, não iria acrescentar mais nada 
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de natureza política, e não vou aCrescentar. Soube O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Mui~ 
que tinha havido, antes de aqui chegar -lamen- to obrig~~o. 
to-me e lastimo-me de ter chegado um pouco 
atrasado a nossa sessão de hoJe_,. pois não sabia O Sr. ClCI Sabóla de" Carvalho- Por iSso,--
que v. ~ Iria falar, porque senão chegaria antes V. Ex• não vai omitir-se, muito pelo contrário, vaí 
da abertura da sessão. participar trazendo aqui o pensamento governa

mental, prestailâo os esclarecimentos e ofertando 
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Mui- a todos nós aqueles dados que tanto queríamos 

to grato a V. EX' e não noS- fOi possível obter em determinados 
O Sr. Pompeu de Sousa- Um verdadeiro momentos. Fiquei aflito, no entanto, Senador Ra-: 

coro de louvores, um festival de louvores a V. chid Saldanha Derzi, ao ouvir o aparte do Senador 
Ex"enãoquefiamee,{duirdele,devez_quearoigo Carlos Albeirto,_ qUe já nãO sefldO o mais novO 
e admirador de v. ~- "náõ poderia, de maneira deSta--casa, procedeu o entanto desinformado 
nenhuma, exduirwme deste coro, porque v. Ex' qual se o fosse, tanto assiri1 que destituiu, como 
é um exemplo de cordialidade e de fraternidade acentuou O nobre Senador Pompeu de Sousa, 
para todos nós, e se alguma coisa nos separa, o Líder do PMDB Fernando Henrique Cardoso, 
vamos dizer, ideologicamente, é porque V. Ext que não será substituído por V. Ex", e que nunca 
sempre se disse membro do PCB. fez o papel-que-V. Ex' aqui vai cumprfr, porque 

- V. Ex• inaugurá, nesta Legislatura, esta missão 
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Sou que me parece da maior importância, e por que 

um admirador do PCB, admiro os valores que não dizer absolutamente _irrtp~Scindível. O mo-_ 
existem dentro daquele Partido. Nunca fiZ segredo merito é histórico, é o momento de superação 
disso, já falei até em praças públicas. da .. crise, e eu acredito que V. Ex' trazendo aqui 

O Sr. Pompeu de Sousa_ 0 PCB é 0 Partido harmonia dos poderes, somando com sua inteli-
dos Criadores de B_oí, é uina brincãdeira meu gência, com a sua bondade, com seu magnífico 
caro amigo. Sendo do PMDB, só isso nos separa. relaciOjlamento, V._Ex• trará a esta Casa elementos 

pelos quais ppssamos superar exatamente esta 
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Nós crise, venc~_ç este mome~to _difícil e chegarmos 

fomos das esquerdas democráticas, não esqueça. do outro lado sãos e salvos, com a democracia 
Somos correligionários. saJVã, COin as liberdades (espeitadas, com a transiw 

O Sr. Pompeu de Sousa _Fora isso, tudo ção devidamente cumprida. Vejo na sua desig-
nas une e nada nos separa. Quero dizer a v. Ex' nação uma destinação histórica. O Senado será 
que, como amigo de V. Ex•, como fraternal amigo o cenário de uma bela atuação de V. Ex•, quero 
de V. Ex~, quando V. Ex" assume essa função deli- acreditar. 
cadíssima e dificílifna perarite este Senado Fede- O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Mui-
ral, só me cabe, nessa qualidade de fraternal ami- to grato a V. Ex•, nobre Senador Cid Sabóia de 
go, pedir a Deus que o abençoe e o ilumine! CarválhO. -

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho _ Permite Sei que a _-minha missão será mais fácil. Sou 
V. Ex. um aparte? -- um homem de capácidade de trabalho, sou um 

homem -~ hravura, não tenham dúvida, sou um 
O SR. RACHID SALDANHA DERzl- Muiw homem de coragem, mas com o apoio de um 

to obrigado a V. Ex• e_ contando _com a amizade homem da-inteli9êncíá~ ·da cultura e da capaci-
e o apoio de V. Ex", minha missão será muito dade de V. Ex•, esteja certo, iremos dar ao Brasil 
mais suave. Isso é o que eu-desejo! melhores dias e uma posição ao Senado, real-

Ouvirei meu prezado a:migC:i_Od Sabóiâ-de Car- mente, _de uma casa Polltica que vai ajudar o 
valho. Governo a sair de suas dificuldades e caminharw 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho_ Ouço com mos por uma estrada mais suave. 
muito carinho o discurso de V._ E}(' e acompanho 
a todos os apartes que aqui foram dados e lamen
to que em determinada oCaSião, até _o objetivo 
maior de sua fala tenha se desviado, _criando até 
alguns equivocas que pudessem perdurar depois 
que fossemos ler o texto que vai resultar de sua 
fala e das respectivas interVenções. Gostaria de 
dizer aqui que V. Ex' não será porite entre o Poder 
Executivo e o S~nado Federal; já que os POderes 
são harmônicos, prefiro acreditar que V. Ex' será 
harmonia nesta CaSa. ACredito -qUe em muitas 
e muitas ocasiões, todos estarão unidos naquelas 
teses que trarão ao Senado os Interesses nacio
nais, os _interesses do País, tudo man:ado pelo 
melhor patriotismO. -Acredito, _sobremaneira, que 
V. Ex" se presta ao sacrifício quando aSSLiine esta 
alta função. Não que seja "sacrific:iO" ãSslimir uma 
posição- de defesa do Gov_erno, porque acusar 
e defender é da prôpria arte politica, mas porque 
dentro de uma crise nacional por certo é muito 
difícil, tanto exercer-se uma como outra missão. 
O mais fácil mesmO é- a offi1Ss""ãO; e esta omissão 
não soma com esta Casa, e muito menos com 
a personalidade de V. Ex• 

O Sr. Marcondes Gadelha - Permite-me_ 
V. Ex' um aparte? 

O SR. RACHID SALDAI'IHA DERZI- Ou· 
ço .o aparte do nobre Senador Marcondes Ga
delha. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Eminente Líw 
der, nobre Senador Rachid Saldanha Derzi, quero 
c_umPríineritar V. E>r pela investidUra, desejando
lhe sucesso_ne_sj:e ttaba.lho importante e meritório 
que vai desempenhar daqui por diante. 

Não estava no plenário quando do início do 
di_s_c;yrso de V. Bf_. _mas, lendo o texto que foi 
distribuído, vejo que, humildemente, V. Ex• declara 
que ilá6-tem qualquer estratégia previamente_es
tabelecida para esta missão, e se declara armado 
e muri.ido tão-somente da sua cljsposição para 
o diálogO, a conversão e para o entendimento. 
Considero, nobre Senador, que esta já é uma atitu
de mental elevada e um passo importante_ para 
a dissipação de dúvidas, para o desfazimento de 
mal-eiltendidos que muitas vezes têm prejudicaw 
do, de forma acentuada, a imagem do Governo. 
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No texto que V. Ex! distribuiu há mesmo uma 
referência à matéria divulgada, com distorção, pe
la- imprensa, a ·respeito dos índices inflaC:lohários. 
Esse é apenas um dos muitos pontos que V. Ex•, 
mais adiante, com sua argúcia, com a sua percuw 
ciência, haverá de lobrigar e trazer para um escla
recirilento. Mas não pode haver esclarecimento. 

.não pode haver entendimehto seni -est~f dispo
sição para o diálogo que V. ~declara ser o ele

-menta_ piindpa1 da-Sua maneira de agir, da sua 
deferminação em cumprir a missão que lhe foi 
confiada. Sei, nobre Senador, como tantos aqui 
o disseram, que esta é tuna missão _de_sacrificios. 
Antes assim, nobre Senador, porque isto só faz 
engrandecer a sua disposição, a sua determina
ção. Fosse esta uma tarefa fácil, uma coroa de 
rosas, haveria, naturalmente, muitos candidatos 
c:lisputando esta função. No entanto, em meio a 
esta turbulência que vive o País neste momento, 
esse choque de paixões que atravessamos, é claro 
que a posição de Líder do Governo é uma posição 
extremamente delicada, dificil, onde se requer fir· 
meza, talento, competência, onde se requer, aci
ma de tudo, espfrito público e coragem para arros
tar uma séOe de dificuJdades. Isso, no meu enten
der, só faz engranae_cer o papel de V. Ex", e sei 
que, com a ajuda de Deus e com eSsa esperança, 
essa confiança, esse otimismo que V. Ex• distribui 
por onde passa, tenho certeza, essa missão será 
coberta de êxito. E este é o meu voto sincero, 
nobre Senador Rachid Saldanha Qerzi. 

O SR. RACHID SALDAI'IHA DERzl -Mui· 
to obrigado, caro amigo, nobr_e Senador Ma~_on
des Gadelha. Realmente, conto com a Colabo
ração da inteligência de V. Ex•, da b,ravura, do 
esplrito público e da capacidade de trabalho de 
v:_ q:o Ao lado do diálogo, ao qual estou ab~rto, 
com toda humildade e simplii:idã.de, deSejo, peÇo 
mesmo o conselho, a orientação, o alerta de todos 
os Sr' Seiladores e de todos os Partidos, porque 
só assim, mínha missãO será menos difícil, será 
mais amena; e nós vamos, realmente, cumprir 
com a nossa missão e o nosso desejo de selVir 
a Pátria -

O Sr. Itamar Franco - Permite-ine V. EX' 
um apart~-"? 

O SR. RACHID SALDAI'IHA DERZI- Ou·~ 
ç:o, com prazer, o fraternal amigo Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco --Nobre Senador Raw 
chid Saldanha Derz~ a nossa amizade é fraterna]_ 
e de muitos anos de convivência no Senado d~ 
República. _ 

OSR. RACHIDSALDANHADERZI-Com 
muita honra para miin. 

O Sr. Itamar Franco- Quero desejar felici
dades a V. Ex" O Presidente escolhe o amigo e 
escolhe, possivelmente, o homem certo para a 
missão. Não quero adentrar-me ao pronuncia
mento -de V. Ex.' Creio-que a sua missão há de 
ter um fundamento maior, sob o meu ponto de 
vista e sob a minha ótica. V. Ex" há de ajudar 
e precisa ajudar o Presidente da República no 
reencontro com- as aspirações populares. Nós, 
que somos seus amigos ou que pensamos ser 
amigos do Presidente, entendemos que isso é 
fundamental na hora que se percebe um certo 
divórcio do Presidente da República _e a _opinião 
pública. A presença de V. Ex', acima de quaisquer 
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injunções partidárias, há de contribuir para que 
o Presidente da República venha _se reecontr~ _ 
com o desejo desta Nação._E~e _é o significado 
do meu aparte a V. Ext, o desejo amigo de mui_~s 
felicidades nessa missão _que recebe de Sua Ex:ce- . 
lência o Senhor Presidente _da República. 

OSR- RACHID SALDANHA DERZI- Mui
to grato, nobre e fraterrial amigo, Senador Itamar 
Franco. Sabe o respeito, a admiração que tenho 
por V. ~e muitas vezes tenho r&-orrído a conse
lhos de V. Ex' pela vivêhcia, simplicidade, pela 
capacidade que V. E.xt tem dO entendimento dos 
problemas nacionais. Multas vezes divergimos de 
pontos de vista, mas sempre estivemos juntos, 
e V. Ex' sempre teve o ii'ie~t.,~__respeito e admiração 
e sei que contarei aqui com a bravura e a colabo-
ração de V. Ex" -

Sr. Presidente, desviamo-nos do sentido de 
nosso discurso com a homenager:n que recebo, 
para mim honrosa e gratificante, de todos os Cole
gas ·que me apartearam e daqueles que não o 
fizeram, mas de quem já recebi o apoia nesta 
casa. 

Desejava chamar a atenção e pedir mesmo a 
colaboração imparcial da lmprensa na divulgação 
isenta da rea1idade brasileira. Que ela informe 
bem e não distorça os fatos. Por que essa grande 
oposição? Séntimos que grahde parte _das pesqui
sas não dá um resultado favorável ao Oovemo. 
Temos certeza de que isto se deve ao condicio
namento da informação da imprensa escrita, fala
da e televisada. 

Há, na Assembléia Nacional Coristitúinte, Pãf18.
mentares jovens que aí estão pela primeira vez, 
naturalmente com o desejo de desempenhar, 
com a maior honestidadg possível, o seu mandato 
de Con.StituJnte. É mais fácil cri~car e atacar _o_ 
Governo do que vir em sua defesa. Mas estainos 
aqui com esta missão difícil, para o que deseja
mos dar toda a nossa capacidade de trabalho, 
toda a bravura e inteligência em ravor de um maior 
entendimento entre esta mais alta Casa política 
desta Nação e o Governo -Presidente da Repú-
blica e todos os Srs. Ministros. .-_ 

Sei, Sr. Presidente, que já avancei em muito 
o meu tempo, eu, que sempre crítico os oradores 
e a Presidência para exigir o cumprimento do 
Regimento. Mas quero que hoje seja a primeira 
e última vez que tenha de transgredir em muito 
o nosso Regimento. 

O Sr. José lgnáclo Fen-eirn - V. Ex~ me 
concede um __ aparte? 

O SR- RACHID SALDANHA DERZI- Ou
ço v. Ex' 

O Sr. José lgnácio Ferreira.- Vou ser mui_ to 
breve. Quero reiterar aquilo que disse de V. Ex' 
quando da reunião que fizemos ontem, da Ban
cada do PMDB. Na Verdade, V. Ex" foi o homem 
certo escolhido pelo Presidente da República. É 
notório que V. Ex' seja extremamente respeitado 
e admirado nesta Casa por todos seus atributos; 
pela sua lhaneza no trato, pela sua afabilidade, 
pela sua dignidade pessoal e pela dedicação com 
que V. Ex" se empenha nas causas a que se entre
ga Acho que é muito impOrtante que _o Presidente 
da República- com quem nem sempre nós po
demos nos afinar; há circunstancias, sobretudo, 
no tempo de hoje, que acabam produzindo certas 
fricções e certas dificuldades de sintonia- tenha_ 
na Casa um homem ·como V. Ex1, de trânsito 

livre, completamente livre corno todos nós -eu 
pessoa1mente me sinto muito bem quando visito 
ou sou visitado_ por V. Ex' sabe do apreço, da 
~ma pessoal e da enorme admiração que pes
soalmente nutro por V. EX' E por isso felicito o 
Presidente pela escolha tão feliz _que Sua Exce
lência fez. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Mui
to grato a V. Ex" Senador José lgnácio Ferreira. 
V. Ex• sabe da estima, desde o primeiro dia, da 
identidade que tivemos, fraternal, amizade mes
mo, que nos dedicamos, constantemente, pela 
admiração, pelo respeito _que tenho par V. EX' 
e __ sei que naturalmente, fora aqueles pontos de 
vista que V. Ex" definiu. contaremos com o apoio 
decisivo de V. Ex" 

Sr. Presidente, eu nãq poderia finalizar 
esfã níiiiha prlmeira inteJ:YeriÇ:ão -como Uder da 
maiOria Seni.' rilenC:íónar ·meu respeito e apreçd 
pessOOf peloS companheiros que militam na opo
sição. Ainda ontem, instado por um jovem repór
ter a explicitar a estratégia de atuação para enca
minhar os assuntos de Governo nesta CaSá, decla
rei, e faço disto minha profissão de fé, não ter 
nenhuma estratégia, mas sim uma fifosofia de 
diálogo constante, de entendimento permanente 
e, principalmente, de compreensão de que, jun
tàs, mesmo quándo divergimos, buscamos sem
pre o que juJgalnós Ser rrielhor para o Brasil. E 
confio que, sob a liderança firme e decisiva do 
Presidente José Sarne}', estaremos em breve tri· 
lhando os caminhos da prosperidade económica 
e da deinocra_Cia Social. 

Era o que tinha- a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
berTI! Palmas.) 

Durante o díscUi'So i:/ o Sr. Rachid Saldanha 
Derzi, o Sr. Dirceu Cardoso deixa a cadeira 
da Presidênda~ qUe é ocupada, sucessiva
mente, peloS "Srs. Jutahy Maga/hãe$, José Jg
nácio Ferrelf8 e Humberto Luc(}na. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Corl.cedo a palavra ao nobre Senador Virgllio Tá
vora, como Uder do PDS. 

O SR. VIRGÍUO TÁVORA (PDS -CE. Co
mo Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Pr~si
dente, _Srs, Senadores; 

Em homenagem aos colegaS~ ein fãce do · 
adiantado da hora, parque justamente iríamos fa
~r constderações sobre o discurso do emin~nte . 
recém-escolhido Líder do Governo, nos rese_rva
mos para, na prime~. :'portun~dade, fazê-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobr~ Senador Jamil Had
dad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, nobres Senadores: 

Acabei de re_ceber urh telefonema do Rio de 
Janeiro dizendo que alguns ônibus, que saíram 
de lá ontem à noite trazendo pessoas para parti
cipar do "Abraço ao Congresso", foram detidos 
próximo a Três Marias por _um prazo de cerca 
de oito horas. Demorei a atender ao chamado 
de V. Ex!' porque estava ao telefone sendo a~sado 
de que outros ônibus que estavam s_e dirigindo 
a Brasília também foram retidos em Conselheiro 

-Lafaiete. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, na hora em que 
o povo, pacificamente, vem abraçar o Congresso, 
numa atitude fraterna, num apelo para que os 
CoriStituintes atendam as suas so~cjtaçõ_es,-ª Polí~ 
cia Rodoviária está retendo os ônibus nas estradas 
de acesso a Brasília para evita( a participaçãO 
popular. 

Vejo à minha frente o nobre Senador Pompeu 
de Sousa, que lutou e tem lutado para que as 
emendas_ populares tenha o mesmo tratamento 
das _emendas dos Srs. ConstituínféS _e continua 
lutando para que PossamoS atender as jÚstas 
reMndicações populares. Neste momento, com 
a manifestação pacífica de brasile:iros vindos de 
todos os recantos do País, para este ato de fraterni
dade, venios como reage o Çk)yemo da Nova 
República. procurata-fn justificar que havia neces
sidade de que cada ônibus tivesse dois motoristas. 
E-foi-claramente configurada a presença de dois 
motoristas em_ cada ônibus. Mas, atê que fosse 
permitido o prosseguimento da viagem,-as ônibus 
ficaram, retidos em Três Marias por mais de 8 
horas. A previsão da chegada das mesmos em 
Brasilia era às 6 horas da manhã, e_ até o presente 
momento ainda não chegaram à Capital da Repú
blica. 

Quero deixar consignado nos Anais desta Casa 
este bloqueio antidemocrático, partido das autori
dades federajs, contra o povo, que é, na realidade, 
o nosso mandatário. _ . 

Sr. Presidente, temos visto como tem agido 
o Centrão; temos visto que medidas altamente 
populares que conseguimos implantar na Comis
são de Sistematização estão sendo revogadas no 
Plenário da Assembléia Nacional Constituinte, di
xando um rastro de revolta na população. E te~ 
mos, Sr. Presidente, ne.Sté rhoment"õ, ~'!l-ais uma 
prÕva de que existem· pessoas que têm medo 
do povo, na hora que o povo quer se manifestar 
livrlmente, tentam impedi-lo. 

Era esta a comunicação que desejava faze~ ini
cialmente e dizer que esperamos que, até às 16 
horas, aqui cheguem os ônibus que vêm dos vá
rios recantos do no$so Pais, para podermos ab_ra
çar cordialmente o Congresso Nacional, que deve 
representar as justas aspirações do povo brasi
leiro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem;- vimos 
um espetáculo de_gradante no plenário da AsSem
bléia Nacional Constit\.linte. Vimos, S,r._. Presidente, 
um Constituinte paulista levar para aquele plená
rio um objeto de grande .valia e112_ determinados 
momentos, mas que pela ética parlamentar, não 
poderia nunca estar numa bancada do Congresso 
Nacional. E quero aqui congratular-me -~m uma 
frase do nobre Constituinte F1orestan f'emançles 
qu€-, revoltado Ccim aquela atitude, pediu que o 
Presidente mandasse retirar do plenário uma "so
peira," de propriedade do Deputado paulista. São 
esses atas. Sr. Pr~idente,.que d~n_igrem mais_~ 
mais a imagem dos políticos do nosso Pais. 

Sr. Presidente, a pqpulação brasileira, vários 
segmentos da sociedade civil organizada têm ~e
pudiado a atitude de ?eterminados parlamen~
res. Quero deixar bem claro que respeito as poSI
cionamentos radicalmente Óposto ~os meus, em 
termos políticos, mas não posso aceitar que_ aque
les que estiveram em praça pública enga~ando 
o povo, diz.endo que aqui estariam para atend7r 
aos reclamos e às reMndicaçõe~ populares hoJe 
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aqui atendendo grupos econõmicos e atendendo 
aos interesses pessoais. 

O Sr. Pompeu de Sousa-V. Ex• me permite 
um aparte? -

O SR. JAMJL HADDAD - Coni muita satís
fação, nobre Senador Pompeu de Sousa. 

O Sr. Pompeu de Sousa- eu não pretendia 
apartear o modelar pronundamento que V. ~ 
vem proferido, mas o meu temperamento, ~,~amos 
dizer, um tanto arrebatado, me levou a dar a V. 
Ex" apartes informais, que eu gostaria que fossem 
registrados, não só de apoio à emendas popu
lares, de repúdio a qualquer obstáculo. Aqut, a 
entidade que congrega as mais variadas institui
ções da sociedade civil, está, neste momento 
programando, para as 16h30 min, abraçar o Con
gresso Nacíonal, na expectativa de que este não 
traia nem decepcione a expectativa popular deste 
País. Este movimento merece todo o nosso_ apoio 
e, quero _dizer a V. Ex' que duplamente o apoiei, 
em nome da ABI e como Senador e como Consti
tuinte, e até tive a honra de ser, pela direçao· do 
movimento, encarregado de coordenar o assunto 
e o pronunciamento na Bancada dO Distrito fede
ral. Mas qu_ero também em referir ao grotesc:_o 
episódio ocorrido, ontem, no plenário da Assem
bléia Nacional Constituinte, que a V. EX" se refere. 
É, realmente, inadmiss1veJ. V. Ex;o muito generosa
mente, disse que fere a ética parlamentar. eu lhe 
acrescentei, um aparte informal, que fere o decoro 
parlamentar, fere _a dignidade parlamentar e ape
nas lembrei- não sei se cheguei a lembrar no 
impulso do meu aparte informal - que Barreto 
Pinto por muito menos perdeu o seu mandato, 
teve o s_eu mandato cassado por ofensa ao decoro 
parlamentar. E naquele tempo o que h ove foi 
apenas ... 

O SR. JAMIL HADDAD -Uma _montagem, 
a má fé do fotógrafo. - -

O Sr. Pompeu de Sousa- Não foi monta
gem, não. Na verdade, o meu colega David Nas
ser, com Jean Manzon, combinou uma fotografia 
formal com Barreto Pinto em que ele estaria de 
casaca, mas simulou uma certa pressa na fotogra
fia, disse_ que ia aparecer só a- parte de cima e 
fotografou .rle casaca e de _cuecas. E. com Isso, 
o Congresso Nadonal sentiu-se atingido no seu 
decoro e cassou o mandato. Eu náo estou plei
teando a cassação do mandato des_se rapaz que 
ontem ofendeu o decoro do Congresso Nacional 
e da Assembléia Nacional Constituinte. Estou ape
nas advertindo, e V. Ex-, nobre Senador Jamil 
Haddad, foi até muito pudico ao se referir ao obje
to que S. Ex' expôs da tribuna e os jornais de 
hoje publicam abundantemente. De forma que 
creio que não ofendo, vamos dizer, a linguagem 
parlamentar quando digo que o objeto que S. 
Ex!' trouxe_ é _um objeto conhecido como urinol, 
ou até como penico, e que está nos jornais de 
hoje como penico. Na realidade, S. Ex", com isto,
mostrou-se absolutamente destituído da dignida
de da instituição a que pertence, e é preciso que 
pelo menos seja disso advertido, para que isso 
não se repita, para que a dignidade das institui
ções democráticas não sejam ofendidas. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador 
Pompeu de Sousa, eu li hoje estarrecido a deda-

ração de que o referido Constituinte é pastor pro
testante. 

Srs. Senadores, que belo exemplo esse pastor 
deve levar ao seu rebanho. -

O Sr. Pompeu de Sousa - Não creio que 
Deus o abençoe por este gesto. 

O SR. JAMIL HADDAD - São atitudes co
rno estas que denigrem mais e mais a imagem 
do Congresso Nacional. Nós sabemos que, hoje, 
o fato de declararmos que somos Senadores ou 
Deputados, que somos Constituintes, às vezes é 
temerário. Sabemos que o povo, em razão de 
atitudes iguais a essas e atitudes_de traições por 
parte de determinados Constituintes aos projetas 
apresentados pomposamente nas praças públi
cas, o povo hoje está extremamente_ revoltado. 
E ainda mais quando vemos o Ministro_da Fazen
da declarar que, para se evitar a inflação, terá 
que se ~embater o aumento dos salários, e que 
os sal.ários _estão muito altos neste país. É a me~ 
ma falácia de sempre do FMI, e S. Ex' declarou, 
com todas as letras, nesta Casa, que o FMI de 
-áQ-ora é diferente do de 1983, quando S.~ negO:. 
dou com o mesmo, o que levou este País a uma 
grande rec:_essão. Mas o culpado do déficit púbüco 
são_-os salários. Não são ... 

=-O Si-. Pompeu-de Sousa -Isto não eSpanta 
ninfjUéril, de vez que S. Ex' é discípulo do nosso 
colega Delfim Netto. 

O SR. JAMIL HADDAD _-São, na realidade, 
os empréstimos dadoS à Transbrasil, ao Sr. Ma
thias_Macline, enfim, um_a série de atitudes deso
nestas-que estão sendo colocadas, hoje, diu~ma
mente, nos veícul.os de publicidade. E Su~ Exce- _ 
lênda o Senhor Presidente da República agora 
declara que a c:_orrupção será combatida ç_om vio
lência. Esperamos que suas palavras s_ejarn reais 
e que não estejamos vendo um filme que já vimos 
vâri_as veze,?. O que já se falou de combate à cor
rupç~o neste País, eu, desde que me conheço, 
como animal politico, comecei minha vida política 
aos 16 anos, como estudante ainda, ouço falar 
em combate à corrupção. No _entanto, não_conhe
ço ilenhum corrupto, não conheço ninguém de 
colarinho branco que esteja preso por ter come
tido falcatruas ou atos de corrupção. ,:=:sp_ero que 
Sua _Excelência, agora; -Comece a combater, e 
combata com toda a veemência, porque estare· 
mos aqui para aPoiá-lo. Foi constituída nesta ~asa 
uma Comissão para apurar atas de corrupção. 
COmposta de homens de alto níveJ intelectual e 
moral, não temos ,dúvida de que ela irá_ fundo 
nas investigações. Este é o grande momento para 
que a populaçâC) volte a acreditar no poder políti
c:_o~ porquanto comissõ_es e mais comissões têm 
sido instali~das nas Casas políticas e m,mca che~- _ 
gam à condu~o alguma que desperte a espe
rança junto- ã Nação de que_ o nosso Congresso 
está defendendo os anseios populares. 

O- Sr. Marcondes Gadelha -Permite-me 
V. Ex' um aparte?- -----

OSR. JAMILHADDAD-Ouço V. Ex'. nobre 
Senador -Marcondes _Gadelha, com muita satis-
faÇão, -

o Sr. Marcondes Gadeiba-..:.... Nobre Senador 
Jamil Haddad, a corrupção ê um estigma que 
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persegue este País desde o início da nossa civiliza
ção e ·que se acentou muito de um sécul'? para 
cá;' Não houve um só Governo neste P~us que 
não estivesse sob suspeita de_açobertar a corrup· 
çãO--OU -de ser conl ela, de alguma -fonna, coni
vente. V. & conhece bem os brados de Rui Bar
bosa já no começo deste século. V. Ex!' conhece 
a -hisiória -do "mar de lama" sobre Getúlio Vargas. 
V. E>r sábe que o melhor governO =que este País 
já teve, o __ de Juscelino Kubitschek, foi e~otado 
com o símbolo da humilhação e do opróbno que 
era uma vassoura com a qual se dizia _que se 
ia escorraçar o lixo moral que existia no Governo, 
que depois a História consagrou como um- dos 
mais fecundos, populares e democráticos de toda 
a nossa tradição republicana. Deve haver alguma 
coisa para além do condicionamento humanc;> 
nessa questão da corrupção, nobre Senador Jam1l 
Haddad; deve haver alguma coisa para além da 
força dos governantes nesse problema grave que 
a todos nos atormenta, bem como aos nossos 
pais e avós. Não tenho nenhuma dúvida e_m. afir
mar a V. Ex~ que a corrupçãõ no Brasil está mtima
mente ligada à ·natureza do regime, ao sistema 
de governo. A corrupção é um adereço inevitável 
dos r~e_girnes presidencialistas da América Latina 
e do Tefceiro Mundo, de um modo geral. Não 
temos cOrnç mudar a natureza das pessoas, mas 
temos como criar barreiras naturais que tomem 
a administração iriferisa.-rerratária à' cOrrupção, 
ou, ·pelo menos, que tomem, naturalmente, capaz 
de atenuá-la. Isso não é possível no presiden~ 
cialismo, por causa da concentração de poderes, 
que é uma forma de autoritarismo, mesmo sob 
a capa da legalidade, e que leva, inevitavelmente, 
rado de Lord Acton, na Inglaterra, quando dWa 
que "o poder tende a corromper e o poder abso
luto corrompe absolutamente". O presidencialis
mo é sempre-uma forma disfarçada de ~u
tisrno que leva, inescusavelmente, à corrUJ>ÇaO. 
V. EX _sabe que na nossa tradição republicana 
os Presidentes da República são literalmente irres-
ponsáveis perante a sociedade e o c;ongresso. ~a
dona!. Não há como se responsabilizar a admmls
traçáo pública, neste País. Assim, nobre Senador 
Jamil Haddad, é preciso -criar um meio que pro
mova uma interação, na bUsca da transparência 
entre a sociedade e o Poder Executivo. Eu só 
conheço um sistema de governo que produz isso 
naturalmente, sem artifícios, sem exigir maiores 
virtudes das pessoas, sem exigir uina formação 
exemplar e monástica dos governantes e sem 
exigir um ascetismo e uma pureza quase química 
no comportamento dos funcionários goveman~ 
tes. EsseSiStema de governo é o parlamentarista. 
Se V. Ex' se der ao trabalho de examinar com 
olhos de cientista, que sei V. Ex" é, como médic~ 
um homem de formação racionalista, se for exa
minar minuciosamente os níveis de corrupção 
que existem no mundo todo, V. Ex!' encontrará 
um-'gradiente pasSando dos sistemas parlamen
taristas mais puros até os sistemas presidencia· 
listas de governo. Nem o presidencialismo único 
que funciona no mundo, que é _o dos Estados 
Unidos da América, nem esse presidencialismo 
está isento de corrupção; ·e-·numa faixa bastante 
condenável que, também, atormenta os cidadãos 
daquele país. Teríamos, nobre Senador, que mu· 
dar a natureza do regime para criar uma categoria 
funcional chamada controle, uma categoria fun· 
donal chamada responsabilização, e isso não é 
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possível existir sob _o _siSte.ma presidencialista de 
governo. Só h~ um mecanismo para atenUarmos 
os níveis de corrupção, daqui por diante, neste 
Pa(s: é mudando radicalmente_ a forma de admi~ 
nistráçãO, valorizando o Congfesso Nacional. Mas~ 
há de s_e_dizer. bom, mas este COngresso também 
não _é digno dessa respeitabilidade. Quero dizer 
que este Congresso sempre foi digno, em qual~ 
quer circunstânc_i?l_. mas qualquer tisna, qualquer 
mancha, qualquer impureza, eu atribuiria também 
ao fato de este ser o Congresso- do presiden
cialismo e que, corno tal, não tem outra função 
se não a de cartório para homologação de atas 
do Poder Exe_cutivo e, com issO, perde a sua pró
pria respeitabilidade e, çom isso, perde a sua pró
pria capacidade para se impor diante _do País, 
e diante de sua contraparte executiva dentro dos 
três ramos do Governo. Assim sendo, nobre Sena
dor Jamil Haddad, quero convidá-lo para fazer 
uma reflexão: esta preocupação com a corrupção 
já se está tomando uma coisa obsessiva entre 
os_ brasileiros. Graças a Deus! Ainda bEirO -qué 
hoje -Obriga o debate entre _o Presidente c;ia Repú
blica e a própria Igreja sobre essas-queStõeS, ainda 
bem que esses problemas estão ocupando as 
primeiras páginas dos jamais, ·aincla ~m que nos 
estamos obrigando a uma reflexão. Está na hora, 
realmente, de tomarmos medidas eficazes. Eu 
prefiro confiar muito mais em mecanismos insti
tucionais naturais ae defesa:!i do que em mudan::
ças do comportamento do ser humano, que são_ 
absolutamente imprevisíveis. 

Se nós conseguir'móS essa-mudança, nós esta
remos mais a salvo, nós teremos umas_alvaguarda 
natwal, e o povo poderá, efetivamente, confiar 
nas suas instituiçõeS, COnlfafl'lO seu Congresso, 
confiar: no _seu PodecEx:ecutivo, confiar na sua 
burocracia, confiar na sua._administração. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador 
Marcondes Gadelha ... 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
Nobre Senadqr, permita-me interrompê-lo por
que nós _teremos sessão da Constituinte ~~ 13_ 
horas e 30 minutos. Assim, peço a V. Ex~ que 
encerre seu pronunciamento. 

O SR. JAMIL HADDAD- Encerro, Sr. Presi
dente, declarando ao nobre Senador Marcondes 
Gadelha que concordo_em gênero número e graU 
com a lúcida colocação feita no seu aparte, e 
dizer que, como PreSidente nacional do Partido 
Sociaiista_Br_asileiro, esse assunto foi debatido em 
profundidade no nosso Partido. É parlamentarista, 
já votamos a favor do parlamentarismo na Com iS:. 
são de Sistematização, e o nosSo Partido luta pelo 
parlamentarismo com eleições diretas para Presi
dente da República em novembro de 1988. V. 
Ex" colocou muito bem o problema: a maneira 
de travarmos a corrupção é que o controle do 
Primeiro-Ministro e os Ministros seja feito por polí
tico.s. Porque se este Poder é muito criticado, e 
em alguns momentos é criticado sem Justificativa 
aJguma, se deve ao fato de ser um poder aberto, 
um poder onde tudo que se passa aqui extravasa 
para a Imprensa e para a população brasileira. 

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex" a consessão 
desse tempo para poder encerrar o meu discurso -
e a todos aqueles que me apartearam, abrilhan
tando o meu discurso. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Jamil H_addªd 
o Sr. Humberto Lucena deixa a cadeira da 

_Preiiidênda que é ocupada pelo Sr. Jutahy 
Magalhães. 

O 58- PRESIDill'ITE (Jutahy Magalhães) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourlval 
Baptista. 

O SR. L<XIRIVAL BAP11STA (PFL- SE. 
P.ronuOC:ia o·seguinte discurso.)- Sr. Presidente 
e Srs. senadores: 

Corri O falecimento do Doutor João Cardoso 
do Nascimento Júnior desapareceu uma ilustre 
personalidade que logrou dedicar toda a sua no
bre e fecunda existência como médico, professor 
universitário, reconhecidamente competente e 
brilhante no desempenho de múltiplas atividades 
no magistériO superior. 

Foi médico de vários hospitais, do Departa
mentó de Saúde Pública do Estado de Sergipe, 
Chefe do- Serviço da C8pital, da Legião Brasileira 
de Assistênciã, Chefe ela -Representação da Dele
gacia Federal da Criança, em Sergipe; Diretor da 
Maternidade Dr. João Firpo, do Hospital Santa 
Isabel, em Ara caju; Diretor do Hospital das Oínias 
Dr. Augusto Leite, em Aracaju; Diretor da Facul
dade de Medicina da Universidade Federal de Ser
gipe; Professor da Escola de Serviço Social; da 
Fãcl.ilàãde de Fi!osor~a e da Faculdade de Medi
cina. Foí Presídente do Uons Oub de Aragaju, 
e _o Primeiro Magnífico Reitor da Universidade Fe
derãl de S_eigipe-em 1968 --para menciohar 
apenas alguns setores nos quais revelou um de-. 
sempenho-- pessoal de categoria excepcional -
o insigne E_rofessor Joãó Cardoso do Né!scimento 
Júnior quando exerceu o cargo de Secretário Es
tadual de Educa-ção e CUltura, no governo PaUlo 
Barreto de Menezes, criou, em 1972, o FeStiVal 
de Arte de São Cristovão. 

Amigo dHeto e que sempre contou com o meu 
irrestrito apoio, no que se referia a Universidade 
--' instalações, pessoal, serviços - a persona
lidade do professor João Cãrdoso do Nascimento 
Júniorse caracterizava, primordialmente, pela sua 
cul_tunf e ihvulgar ~ento, exemplar probidade, e 
reconhecida competência técnico-profissional, 

SeriaJongo e desnecessário enumerar os êxitos 
obtidos no decorrer de sua brilhante trajetória, 
em todos os setores onde atuou, evidenciando 
os mencionados atributos de sua personalidade. 

O "falecimento desse notável médico, educador 
e_homem público, representou, sem dúvida, uma 
perda irreparável para o Estado de Sergipe, ao 
qual prestou os mais assinalados serviços. 

São ·estas as razões que me trazem à tribuna 
do Senado Federal a fim de registrar, nos concisos 
limites deste pronunciamento, o falecimento de 
um homem de bem, cuja amizade sempre foi 
pan:nnim motivo de justifiCaâã sãtiSfáção e orgu
lho.-

É por isso que reiferõ; neste momento, as ex
pressões de minha saudade, conjuntamente com 
os sentimentos de trist~a dp povo sergipano. 

Envio, ao mesmo tempo, à S. Exma. espoSa. 
filhos e filhas, as niinhi:ts sinceras condolências 
e v9t6S de" p~fundo peSãr-peJO falecimento do 
saudoso e eminente proressor JOão Cal-doso do 
NasdmentoJúnior- amigo inesquecível a quem 
Sergipe muito deve. . 

Não poderia encerrar essas considerações, sem 
transmitir ao atua1 Reitor da Universidade Federal 
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de Sergipe, professor Edua_rdQ_C_onde Garcia, ci 
nosso sentido pesar pelo desaparecimento da
quele saudoso Mestre, que como seu Primeiro 
Reitor, muito_ contribuiu para consolidar o futuro 
d~ Instituição. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
COncedo a palavra ao nobre Senador Carlos AI
berto. 

O SR- CARLOS ALBERTO (PTB-RN. Pro
nuncia o s_eguinle discurso.) --Sr. _Presidente e 
Srs. Senadores: 

O problema habitacional enfrentado pela popu
lação brasileira de baixa renda continua insolúvel. 

A cada dia, fica mais caracterizada a distãnci_a 
que existe entre o_ des~jo e o próprio discurso 
dos governantes e a realidade enfr_en~da por mi
lhares de brasileiros. 

Neste momento, dezenas de famllias do Con
junto Cidade Praia, no Município de Sâo Gonçalo 
do Amarante, no Rio Grande do Norte, vivem um 
pesa-delo. 

O pesadelo de não poderem arcar com os one-. 
rasos custos financeiros do ihiÇ)vel que adqui
riram pelo Sistema Financeiro de Habitação pen
sando que estavam realizando um. velho sonho, 
concretizando uma ansiada aspiração. 
- E o seu pesadelo, Sr. Presidente, Srs. Senado

res, ê·o mesmo enfrentado por milhares de outros 
brasileiros. 

Prometeram-lhes, além de imóveis compativeis 
com suas respectivas rendas, condições de paga
mento à altura da _capac:ldade orçamentária de 
cãda um. 

Sobre este particular, o próprio contrato d-e 
compra e ven"da com quitação parcial que assina
ràm, estabelece que o reajuste das prestações 
só ocorrerá dois meses depois do reajuste salarial 
do devedor. 

EQtretanto, essa cláusUla_ contratual tem-se 
constituído em letra morta. 

Resultado: humildes pais de família, cuja renda, 
em sua maioria, não ultrapaSsa Os dois salários 
mínimos, estão se vendo na contingêilda de não 
p-oderem liquidar prestações reajustadas irregu
larmente. 

Quem <:onhe-ce a ombriQade e a dlgnid.3de-dã_ 
pobre e sofrido homem n-Ordestino; o __ J:igof com 
que assume a responsabilidade do curUprimento 
de seus compromissos, sabe que o simples atraso 
já é motivo mais do que suficiente para transfor· 
mar seu sonJ:lo num interminável pesadelo. 

Só que o seu drama apenas eStá Corrieçando. 
Pois, se as prestações são reajustadas além de 
limites contratualmente estabelecidos, o que está 
acontecendo com o cálculo dos ónus financeiros 
resultantes~ d~s atrasos, ciSsUme proporções ainda 
mais monstruosas. 

Daí, swge uma conseqúência inevitável: a pos
slbiliâade de liquidação _desses débitos torna-se 
cada vez mais remota, i_l)_stituc:ionali~ndo, no seio 
de cada família pobre um clima de inSegurança, 
incerteza e in1ranqüiiidé!ide que pfec:iSa íniediata
mente ser superado. 

Não ·é justo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
brasileiros humildes, que já carregam um fardo 
tão pesado em vista das dificuldades econômicas 
que a Nação atravessa, ainda tenham que arcar 
com esse tipo de penalização. 

Solidário s:om os meus conterrâneos que en" 
frentam, hoje, tal situação, deSejo fazer Chegar, 
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neste momento, ao Exm9 _Sr. Ministro da Habita
ção e Urbanismo, Deputado Prisco Viana, o meu 
veemente apelo no sentido de que, imediatamen
te, cessem as ameaças de despejo que estão sen
do feitas a mutuários de baixa renda no Conjunto 
Cidade Praia, em São Gonçalo do Amarante, no 
Rio Grande do Norte, bem como em conjuntos 
congêneres espalhados por outros Estados brasi
leiros. 

Cessadas essas ameaças, urge um estudo para 
a adequação do valor das prestações às dáusulas 
contratuais._É preciso também que sejam dispen
sados os encargos financeiros sobre_ prestações 
atrasadas por terem sido irregularmente majora
das; e, por último, uma composição para a liquida
ção do débito resultante desse atraso. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho a firme 
convicção de que o Sr. Ministro ?risco Viéloa será 
sensível ao_ apelo que ora estou formulando. 

Não advogo a adoção de nenhuma medida 
de cunho paternalista. Mas, não posso deixar de 
encarar a situação atual como sendo a concreta 
configuração de uma esdrúxula injustiça que me~ 
rece imediata reparação. 

Muito obrigado, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Concedo a palavra ao nobre Senador José lgnácio 
Ferreira. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB 
- ES) - Sr. Presidente, Srs .. Senadores_: 

Contrariando as insistentes~manifeSta_ções -gO
vernamentais de que o País está em vias de colher 
uma supersafra agrícola, o que se verifica _nos 
centros de abastecimento de gêneros alimenticips 
desautoriza esse otimismo. Primeiro, porque a fal
ta de alimentos é notória, refletindo-se numa insu
portável ascensão dos preços ao consumidor, cu
jo poder de compra, em contrapartida, é cada 
vez menor. Em segundo lugar, porque essa dura 
realidade acelera a espiral dos preços a partir dos 
insumos básicos, fazendo com que a atividade 
produtiva da lavoura ceda lugar à especulação 
financeira, esta cada vez mais estimulada pela 
voracidade com que -o Governo se lança à cata 
de dinheiro no mercado interno para custeio de 
seu déficit 

Em verdade, a expectativa governamental de 
uma grande safra não dfz respeito nitidamente 
à fartura na mesa dos brasileiros. Antes,_ situa-se 
na esb"eita faixa dos produtos de exportação, co
mo o café; a soja e a laranja, principalmente, _en
quanto os grãos alimentícios (arroz, _feijão, milho) 
e os produtos hortifrutigranjeiros desaparecem 
dos supermercados e das feiras, tomando-se arti
gos de luxo como· carne, peixe, frango- e outras 
"especiarias" que não mais chegam à mesa do 
cidadão comum. 

Numa rápida avaliação da safra recorde alcan
çada no ano passado, observar-se-á _que os 65 
milhões de toneladas obtidos incluíam 35,4 mi
lhões de sacas de café, grande parte da qual ainda 
permanece _em estoques à espera de melhores 
cotações no mercado internacional. Assim tam
bém foi com a soja e com a laranja, cuja produção 
se expanda em razão da demanda no mercado 
externo; mesmo _assim sacrificando o mercado 
interno, cuja demanda_nern_se_quer tem sido con
siderada. 

Assifn, enquanto as questões institucionais do 
País são artificialmente prolongadas em detrirrien-

to da eficiência na elaboração do novo texto cons
titucion_al, a transição política e as questões eco
nómicas transformam-se num pesadelo para toda 
a popuk.-ção. Agora, é a fome que ronda os lares 
brasileiros, a falta de uma administração reaJmen
te voltada para os interesses populares. 

Sr. Presidente, 
_É faJaciOSQ dizer-se que o Governo está estimu

JandÇ) o desenvolvimento da agricultura no País. 
Comprova recente estudo desenvolvido por técni
cos do Setviço de Informações do Mercado Agrí
cola (SIMA), órgão do Ministério da Agricultura, 
no _Espírito Sailto, e da Coordenadoria Estadual 
de Planejamento Agrícola (CEPA), órgão da Se
cretaria âa Agricultura do Estado do Espírito San
to, cujas conclusões apontam para o fato de que 
nenhum dos 13 produtos agrícolas mais cultiva
dos no Espírito Santo conseguiu, rio ano recém
findq_ (1987), va[iação de preço- de venda igual 
ou $Uperior ao índice de inflação- (365,98%) do 
período. Pior. todos os preços médios da agri
cultura capixaba - e no restante do País não 
foi diferente- situam-se bem abaixo da inflação 
(vide quadro em anexo). 

Nada mais natural, portanto, do que a atividade 
produtiva do campo estar cedendo lugar à espe
culação financeira sustentada peló próprio Gover
no, evidente desestimulo à agropecuária, hoje, 
sem sombra de dúvida, uma fohte de permanente 
preocupação para quem assume r_esponsabilida
des públicas maiores. Não basta que se conce
dam cféditOs aO ag"iicultor, pois as taxas de juros. 
são muito- altas, a correção monetária é plena 
e o -nomem do campo se encontra comj:>leta_-
mente descapitalizado. ImPõe-se- seja restabele
cida uma política de subsídios capaz, em si mes
ma, de restabelecer a confiança do produtor rural 
na própria economia da terra. 

Srs. Senadores, 
A evidência dos fatos dispensa maiores_ comen

tários quanto à necessidade de que o Brasil_ se 
liberte, o quanto arites, de duas grandes difiCUl
dades do mOmento. E isto passa, sem dúvida, 
pela conclusiio do periodO de transição dema.:
crática, com a instalação de um Governó plena
mente legitimado pelas umas e, pOrtanto, digno 
da con~ança e da cred:ibiliâade do povo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, passo a abordar 
outrO ãssunto: 

Não obstante o _fato_ de que é um Estado de 
pequenas dimensões territoriais e, por via de coh
seqúêndã de redUZidas- possibilidades económi
cas no setor primário, o Espírito Santo Ilãõ se 
tem descurado da necessidade de ampliar o apro
veitamento dos seus recursos naturais. 

Lá estão conjuminados os es(orços da área go
vernamental e -do empresartãao, nõtadamen:te 
quanto à modernização da economia regional na 
direção doS mercados de consumo mais regu
lares e mais promissores, de maneira a adeqUar 
a produção primária ao cresdinento Industrial do 
próprio Estado e da Região SUdeste do Pais, sem 
que se perca de vista, inclusive, o mercado ex
temo. 

Agora mesmo, após aprovação do Governador 
Max Mauro. o Banco de Desenvolvimento Econó
mico rlo Espírito Santo (Bandes) está pondo em 
prática a execução de intensivos programas de 
apoio à peCuária leiteira - o Espírito Sahto é 
um d.os principais forne-cedores de leite e deriva
dos_ para o Rio de Janeiro e São- Paulo - e do 
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cultivo de mais 840 hectares de seringueiras, des
tinado a colocar o Estado entre os principais PrO
dutores de borracha natural do País, um produto 
de crescente demanda na área tecnológica indus
trial. 

Tais projetaS são desenvolvidos conjuntamente 
entre o Bandes e a Secretaria Qa Agricultura Qo 
Governo-do Estado, através dos quais, apoiados 
pelas respectivas entidades de clãSse, .os. produ
tores rurais capixabas têm oferecido ao desenvol
vimento da economia regional expressiva contri
buição, principaJmente no que tange à substitui
ção a culturas tradiciohais, como o Café~ p:or 
exemplo, sujeitas P~rrnanenteinente a cotações 
muito variáveis no- mercado. - -

Este registro se faz neces_sáriO, -Presidente, à 
vista das dificuldade$ econôinlcas vividas pelo 
S:rãSil ilo-relaeioilamenfo de suas trocas c:omer
ciais com o mercado exterilo, pelo -que demonstra
o grau de consciência com que a nova adminis
tração do_Espírito Santo tem procurado adequar 
os parcos recUrsos físicos da geo_grafiã CaPiXaDa 
à necessidade de modernização da economia 
neste País. 

Prossigo, Sr. Presidente, Srs. _Seiíadores: 
Num momento em que, suscitadas pelo amplo 

debate do projeto constituciOnal em elaboração, 
chegam à cena política as questões sociais mais 
relevantes do Pa~ não nos pode passar desper
cebida a grave injustiça que historicamente tem 
sido imposta aos âposentados brasil_e:ir:.os,_S_ão_m_i_~_ 
Jhões de pessoas, um denso e vasto contingente 
silencioso que, ao deixarem a atividade produtiva 
após uma vida inteira de serviços, durante a qual 
contnbuíram para_os cofres Qa Pr~vidê_ncia ~ocial 
objetivando uma velhice condigna e tranCjüila, São 
subitamente lançado.s ao esquecimento, em si
tuação de penúria crescente. Aposentadorias e 
proventos transformam·se-lhes em castigo, e não 
em justo prêmio, por cüreito conquistacj:o, à valiosa 

_ e indispensáVel_ ·contribuiçãO ·que-deram -ao País_,_ 
A ninguém é lícito desconhecer- nem, muito 

menos, aos congressistas-constituintes que co
nosco cüvide[n á ·nobilíssima tarefa de elaborar 
a nova Carta Constitucional- que o E"Stado brasi
leiro tem o dever de reconhecer constitucional
mente os direitos sociais desses milhO_e~,c de bTasi
Ieiros consideradas "de segunda classe". 
· Aliás, o projeto elaborado pela Comissão de 

Sistematização estª-belece, procurando corrigir 
essa terrível ifijU.stiÇa, que aOs ãpoSeli.tados devem 
ser concedidoS prOvehtós- ·equiparadoS e COndi
zenteS Com â sitUaÇãO do trabalhador e doa sua 
família no momento próprio da aposentadoria, 
com direito à atuãlizãÇão salarial do trabalhador 
em atividade no mesmo nível de capadtação. Vale 
dize-r, o l!'ab21ihdor deverá ser aposentado com 
o mesmO salário--ou venCimento relativo à última 
contribuição previdenciária compulsoriamente 
descontada sobi'-e o que ganha nci último mês 
de trabalho, com direito inclusive à atualização 
salarial, sem perda, ipso facto, do poder de com-
pra do salário. · 

Só assim, Sr. Presidente, nós Constituintes po
deremos corrigir tão grave injustiça social quanto 
a que leva milhões e mmiões de trabàlhadores 
idosos à miséria e à huinllhação imerecidas a 
que foram relegados. 

No projeto constitucional da ComiSsão de Sis
tematização eSse Capítulo pode ser considerado 
um dos m~iores avanços sociais d_a_ nova Carta 
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em elaboração. No entanto, nuvens sombrias 
ameaçam de retrocesso a proposta. O pior é que 
se origin-am no próprio setor previdenciário gover
namental, sob o pretexto de que a fraude, ora 
embutida em contribu!_ções previdenciárias ape
nas relevantes no último ano de atividade do tra
baJhador, possa continuar beneficiando imereci
damente os_que burlam a lei, conforme tem sido 
praxe neste País. 

Ora, Srs. Senadores, o texto da Comissão de 
Sistematização é peifelto, porque socia1mentejus
to. Não se pode continuar prejudicando o legftimo 
direito de milhões e _milhões de trabalhadores, 
simplesmente porque uma minoria tenta obter 
pelos desvios legais beneficias não conquistados. 

Faça-se, então, uma legislação complementar 
e ordinária capaz de prevenir o Estado contra 
a atuação dos aproveitadores, estabelecendo-se 
com rigor regras saneadoras, mas não se corneta 
o erro, mais urna vez, de injustiçar milhões de 
trabalhadores sérios e honestos, adotando-se por 
norma u conceito gener_alizante de_que todos bur
lam a lei. A exceção ~ão pode produzir a norma 
geral. 

hnpõe-se reconhecer, Srs. Senadores que, sen
do compulsória e irrecoriivel, a contnbuição previ
dendária imposta aOs salários dos trabalhadores 
não pode ser entendida_co_mo_~t:Qr_gerador de . 
"benefícios", corno eufemisti~arnente se _diz por 
aí, mas, isto sim, constitui direito; em síntese, 
quando o aparelho previdenciário estatal oferece 
qualquer serviço ao trabalhador, em verdade não 
estâ oferecendo "benefício", mas retribuinclo um 
direito; assim o é com a concessão da aposen
tadoria, para cuja obtenção o previdenciário pa
gou durante toda uma vida de trabalho. 

Q.Jero deixar aqui delineado, Sr. Presidente, o 
meu mais caloroso desejo de que o_ plenário da 
Assembléia Nadonal Constituinte mantenha no 
texto final da nova Carta o que- dispõe o projeto 
da Sistematização sobre o direito dos aposen
tados _a uma velhice tranqüila e digna - corri
gindo enfim, de uma vez por todas, o grave quadro 
de injustiça social a que são relegados os milhões 
de brasileiros que a cada ano debç.am a força de 
trabalho para o descanso, merecido e justo, O_a 

ção c{os projetas desenvoMmentistas alimenta
dos pelo Governo do Espírito Santo, sem que 
se perca de vista, ainda, os seus efeitos econó
micos positivos em favor do Nordeste Mineiro 
e do já éi.tado Sul baiano. 

Este, sim, Sr. Presidente, é um projeto real
mente identificado -com as necessidades de de
senvplvimento socio-eionômico de importantís
sima região do Leste brasileiro e da economia 
nacional, corno wn todo, até porque já de início 
~utg-sustentável na associação de interesses -da 
CVRD com o projeto industrial da Bahia Su1, posto 
que garantirá a comercialização integral da celu
lose b_aianano âmbito do mercado externo, asse
gurando-se desta forma o êxito dos investimentos 
programados pela própria CVRD, detentora de 
45 por cento das ações da Sul Bahia. 

Assim, Srs. Senadores, ao anunciar o meu irresR 
trito apoio à iniciativa da Companhia Vale do Rio
Doce pela notória objetividade com que persegue 
as metas de desenvoMmento regional nas áreas 
territoriais e económicas sob sua influência, dese
jo também explicitar o meu estimulo político e 
pessoal ao manifesto desejo do governador Max 
Mauro e de sua equipe administrativa ao anun
ciado projeto ferroviário, inquestionavelmente um 
novo e valioso instrumento do desenvolvimento 
regional. 

Sendo o que tinha para revelar a V. Ex"s nesta 
oportunidade, prometo voltar ao assunto na me
dida em que por novas motivações possa apro
fundar _o meu engajamento na grande questão 
nacional que é a concretização defmitiva do siste
ma integrado de transportes do Corredor de Ex
portação Goiás/Mi!'l.as _Gerais/Espírito Santo- ra
zão fundamental dos aProfundados eStudos pro
cedidos nesta Casa em Comissão Especial por 
mim presidida, com o apoio e a solidariedade 
de V. Ex" 

Mais um terna, Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desde que se instalou no País o Governo da 
transição democrática, eleito especificamente pe
lo Colégio Eleitoral sob o signo das idéias de 
mudanças consagradas na pessoa do saudoso 
Presidente Tancredo Neves- desde então, repi
to, tenho pregado a necessidade de que a classe aposentadoria. 

Continuo, Sr: Presidente, Srs. Senadores: 
- põlítlca faça pOr onde melhor interpretar o seu 

Acaba de revelar-se à opinião pública do Espí
rito Santo a existência de estudos técnicos desen
volvidos pela Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD) com vistas à construção de um trecho 
ferroviário eritre o mlmicípiO-capixaba de Aracruz
e o Sul baiano, numa extensão aproximada de 
200 quilômetros, empreendimento que se destina 
a aliviar o congestionamento dos transportes, ob
servado atualmente, na rodovia BR-1 O 1, principal
mente pela viabilização dos fluxos de exportação 
da celulose que s_erá produzida pela unidade fabril 
da Bahia Sul, cuja Implantação já foi iniciada no 
plano físico. 

De nítido sentido integracionista, o trecho ferro
viário em eStudos propiciará, além de garantia 
de normalidade na exportação da celulose_ a ser 
produzida no Sul da Bahia através do Portocel, 
porto especializado no embarque marítimo de ce
lulose componente do "lay out" da Aracruz Celu
lose SA, um elevado índice de apoio logístico 
ao desenvoMmento regional do Norte espírito
santense, interessando sobremaneira à matura· 

- papel, sem perder de vísta, em momento algum, 
as esperanças, ansiedades e angústias que, nesta 
época de indefinições políticas e socio-econômiR 
cas. substituem a felicidade do povo brasileiro 
por tertsões e sofrimentos. 

Mais recentemente, agravado o quadro nacio
nal pelo clima de indecisões e titubeias que carac
teriza - como não poderia deixar de ser- uma 
administração nitidamente transitória e por isso 
mesmo carente de horizontes e de objetivos políti
cos e institucionais, porque também não consa
grada pela legitimidade do voto popular, torna-se 
cada vez mais agudo e doloroso o sentimento 
de que a transição é lenta e cada vez mais retarda 
a reconstrução democrática do País, sustentan
do-se em casuísrnos que perenizarn velhas e su
peradas práticas de governo, em evidente detri
mento dos interesses da Nação. 

J?_ior que isto, Sr. Presidente, a ação protelatória 
dos que se apegam ao poder ilegítimo já provoca 
reações em cadeia no conjunto das quais a insa
tisfação social toma conta dos mais significativos 
e diversos segmentos da coletivldade, até mesmo 
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justificando s~rios temores de parte nos setoN;S 
mals extratificados da consciência política do País, 
pela antevisão de ruturas cMcas tota1mente inser
víveis à reconstrução democrática - melhor di
zendo -, até mesmo ameaçadoras do equilíbrio 
social e político ii'tdispensáveis ao futuro brasileiro 
embutido nos ideais da Nova República instalada 
em 15 d.e março de 1985. 

Srs. Senadores, 
Já enfatizando a verãcidade dos meus primei

ros receios, revigoro neste instante, pelo claro tom 
de unanimidade com que se têm caracterizado 
as maís diversas manifesta.ções expressas nesse 
sentido pelos mais variados setores da sociedade 
organizada -de empresários, de intelectuais, de 
estudantes e de trabalhadores em geral-, todos, 
sem exceção, temerosos de que o prolongamento 
exagerado deste processo de transição política 
possa comprometer irremediavelmente processo 
constitucional e, por via de conseqüênca; a nor
malização defiriitiVa da vida brasile_ira. 

Agora mesmo, exibindo a autoridade de quem 
ausculta permanentemente os anseios popu1ares 
de quase toda a grande massa cristã deste País, 
a CNBB - Confederação Nacional dos _Bispos 
do Brasil, em vigorosa nota distribuída a todos 
nós;- Constituintes, adverte para o fato de que "é 
da frustração coletiva que se alimenta a cólera 
do povo", aduzindo que a insatisfação popu1ar 
decorrente dessa transição interninável "poderá 
explodir e assumir proporções catastróficas" -
e decerto, observo eu, tais conceituações não 
constituem profecia, porque lógicas na aprecia
ção da realidade brasileira destes dias. 

A nÕtã da CNBB aos Constituintes~ que de resto 
está sendo distribuída a todas as Dioceses do 
País, pede urgentes definições desta Assembléia 
Nacional Constituinte _sobre o novo sistema de 
governo, a duração do mandato do atual Presi
dente da República e a data das eleições presiden
cia_is, apontando a necessidade de que se levem 
em conta "os anseios do povo por decisões que 
marquem o fim da transição e_a legítima inaugu
ração de urna nova etapa da vida nacional". 

Srs~ Senadores, 
A nota da CNBB, que também faz sewra critica 

à tolerância com que os dirigentes do País enca· 
ram o recrudescimento da corrupção, poSto num 
imobilismo que caracteriza "a degradação do sen
so de dignidade nacional e da capacidade de in
dignação ética", merece ser lida e avaliada em 
todos os seus, termos, posto que nada mais faz 
do que refletir com fidelidade o que se: passa 
neste momento na alma nacional. 

De minha parte, vejo no evento ora descrito, 
com certo e justificado orgu1ho, a demonstração 
de que minha pregação por todos os lugares por 
onde passo sempre esteve e continua assentada 
na realidade. 

Oxalá, Deus nos permita, a tetnpo e oportu
nidade certos, dar conclusão aos trabalhos de 
elaboração do texto constitucional, antes que cir
CliJlStâncias incontroláveis - que só apioveitain 
às forças do autoritarismo medieval - possam 
comprometer o ideário que levou o povo brasileiro 
em massa às praças públicas para exigir o fm 
da ditadura e um futuro melhor e mais digno 
para esta nossa·insuspeitamente democrática co
munidade nacional. 

Muito obrigado! 
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O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Srs. Senadores, tendo em vista a ocorrência de 
sessão da Assembléia Nacional Constituinte, <:om 
início previsto· pãra--ãs 13 horas e 3-0 miriutos 
de hoje, e considerando a impossibilidade do fun
donamento da sessão do Senado com o da As
sembléia Nacional Constituinte; por- força regi
mental, a Presidência vãi_ encerrar -ã sessão: 

Em conseQüência, ficam com a apreciação 
adiada as matérias constantes da Ordem do Dia. 

54o as seguíntes as_ matérias que têm sua 
apreciação adiada. 

1 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 28, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Caçapava do Sul; Estado do Rfo Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 3.689,02 ObriQa
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

z 
Votação, em turno único, do Projeto de ResQlu

ção n9 29, -de 1988; que aUforiiã. ã Prefeitura Muni
cipal de ltaberaí, Estado· de Goiás, a contratar ope
ração de crédito no _valor correspondente, em cru
zados, a 13.650,42 Obrigações do T escuro Nado
na1- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. __ 

3 

Votação, em turno único; do Projeto de _Resolu
ção n9 30, de 1988, que ilutórliã ãPrefeitura Muni
cipal de Itapuranga, Estado de Goiás, a contratar 
operação de Crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 48.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

4 

Votação, em turno únlcQ, do_ Projeto de Resolu
ção n9 31, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Janduís, Estado do Rio Grande d_o Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a a424,51 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 32, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Monteiro, Estado da Par&ba, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

6 

Votação, em turno único,·do Projeto de Res61u· 
ção n9 33, de 1988, que aUtoriza a Prefeitura Muni
cipal de Mococa, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 21.146,62 Obrigações do Tesouro 
Nacional - 011'1, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 34, de 1988, que autoriza a Préfeltura Muni
cipal de Alvinópolis, Estado de Minas Gerais, a 

contratar operação de Crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 20.000,00 Obrigações do 
TeSOIItõ Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção IT' 35, de 1988, que autoriza o Governo do 
Estado do Acre a contratar operação de crédito 
no valCir cdrrespondente, em ·cruzados, a 
1200.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

9 

Votação, _em turno único do Projeto de Resolu
ção n~ 36, de 1988, que autoriza o Governo-do 
Estado do Acre a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
1.879.699,25 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

10 

Vgtação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 37 de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni· 
cipal de AnQélica, Estado do Mato Grosso do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor corres_
pondente, em cruzados, a 4.600,00 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN, tendo 
- PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

11 

Votação, em tumo único, do Projeto de Resolu
ção n9 38, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Cãçapava do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
Correspondente,~ cruzados, a 13.519,74 Obrl_
gações do TeSouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

12 

Votação, em turno único;-do Projeto de Resolu
ção n? 39, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni· 
cipal de Janduís, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados. a 2. 790,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção ii.9 40, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni· 
cipal de Anastácio, Estado do Mato Grosso do 
Sul, acontratar operação de crédito no valor cor
reSPOndente; em- crUzaaos, a 49.342,11 Obriga
ções do T escuro Na danai - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

14 

Votação, e:m turno único, do Projeto de Resolu
Ção h? 41, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Antonio João, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 

- correspondente, em cruzados, a 4.800,00 Obriga-
ções do Tesouro N~clonal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

15 

Votação, _em turno únic_o, do Projeto de Resolu
ção n9 42, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni· 
cipal de Arai Moreira, Estado do Mato Grosso do 
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Sul, a contratar operação de crédito no valor c:or
respondente, em cruzados, a 48.411,27 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo __ 
. PARECEREAVORÁVEL. proferido em Plenári?. 

16 

Votação, em turno_ único, do Projeto de Resolu
çãO n9 43, de 1988, que" aUtoriza a Prefeitui:a MuTii
cipal de Rio Branco, Estãdo do Acre, a contra~ 
operação de crédito nQ valoc cor_espondente, em 
cruzadosj _a 30.075,18 Obrigações do Tesot;rro 
Nacional - OTN, tendo _ _ _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

17 

Votação, em turno único, do RequerimentO no 
1 O, de 1988, de autoria do Senador Jamil Haddad, 
solicitando, ao Ministério das Comunicaçóe~i. in
formasões sobre o crité~o adotado pelo atual go
verno paia a concessão de canais de rádio_e de 
televisão através daquele Ministério. 

18 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n? 44, de 1988; áe autoria- dos Senadores 
Fernando Henrique Cardoso e·earJos Chiarf-lli, 
que modifica o art. 29 da Resolução n9 22,- de 
1988. (Dependendo de Parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Está encerrada a sessão. ., . 

(Levanta-se a sessão às 13 hQras e 29 mi
nutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 

1'1•10, DE 1988 

O Presidente do _Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe confe_rem os artigos 52, item 
38, e 97, inCisO w: do RegirrielltO Interno e de 
acordo com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n? 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista 
o que consta do Processo no 000.766/88-7, resol
ve aposentar, voluntariamente, Waldemar Gomes 
Tinoco, Adjunto Legislativo, Oasse "Espectai", 
Referência NS-19, do Quadro Permanente do Se
nado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso 
m, e 102, inciso I, alínea "a" I da Constit_uição da 
República Federativa do Brasil, combinados com 
os artigos 428, inciso IL 429, inciso I, 430, incisOs 
IV e V, 414. § 4•. da Resolução SF n• 58, de 1972. 
e artigo 29, parágrafo único, da Resolução SF n9 

358, de 1983, artigo 3• da Resolução SF n• 13, 
de 1985, _e artíQo ?o da Resolução SF n9 182, 
de 1987, com proventos integrais, aumentado de 
20% observado o disposto no artigo 102, § 29, 
da Constituição Federal. __ ___ _ 

Senado Federal, 4 de fevereiro de 1988~
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1•11, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, Item 
38, e 97, indso IV, do Regimento Interno e de 
acordo com a delegaçao de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretõra 
n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista 
o que consta do Processo n? 000.856/88-6, resol~ 
ve aposentar, voluntariamente, Antônio José da 
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Rocha, lnspetor de Segurança l..eglllllliva, Oasse 
"Especial", Referência NS-19, do QJodro Perma
nente do Senado Federal, nos termos dos artigos 
101, inciso II~ e 102, inciso_ L .iilínea "a", da Consti# 
tuíção da República Federativa do Brasil, combi# 
nados com os artigos 428, inciso D, 429, inciso 
I, 430, incisos N e V, 414, § 4•, da Resolução 
SF n• 58, de 1972, e artigo 2•, parágrafo llnlco, 
da Resolução SF n<? 358, de 1983, artigo 39 da 
Resolução SF n' 13, de 1985, e artigo 2•da Reso
lução SF n9 182, de 1987, com proventos inte
grais, aumentados de 20%, observado o disposto 
no artigo 102, § 29, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 4 de fevereiro de 1988. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 12, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigoS 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de 
acordo com a delegação de competência que 
lhe foi _outorgada pelo Aro da Comissão Diretora 
nç 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista 
o que _consta do Process_o n~' 000.743/88-7, resol
ve aposentar voluntariamente, Dionísio Motta da 
Costa, lnspetor de Segurança Legislativa, Classe 
"Especial", Referência NS- I 9, do Ql.ladro Perma
nente do Senado Federal, nos termos dos artigos 
101, indsolll, e 102, indso I, alínee. "a" da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, combi
nados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso 
I, 430, incisos N e V, 414, § 49,_ da Resqlução 
SF n" 58, de 1972, e artigo --z;;;, parágrafo único, 
da Resoluç~o Sf n• 358, de 1983, artigo 3", da 
Resolução SF n9 13_. de 1985, e artigo 29, da Reso
lução SF n9 1~. de 1987~ coffi proventos inte-

grais, aumentados de 20% observado o dísposto 
no artigo 102, § 2:, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 4 de fevereiro de 1988. ~ 
Senador -HUmberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 13, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem qs artigos 52, item 
38, e 9_7,_ .inciso IV, do Regimento Interno e de 
acordo com a delegação de competência que 
lhe foi outOrgada pelo Ato da ComiSSãoJ)iretora 
fi9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista 
6 que consta do Pr_ocesso n9 000851/88-4, resolve 
aposentar, voluntariamente, Euclides de Faria Ma
lhado, Assistente Eegislativo, Classe "Especial", 
Referência NM-35, do Quadro Permanente do Se
nado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso 
lll, 102, inciso I. alínea "a", da ConStitUição da 
Repúblfca Federativa do Brasil, combinados com 
os artigos 4?8, inciso U, 429, inciso I, 430,- indso 
IV, 414, § 4• e 438 da R~solução SF n' 58, de 
1972, artigo 2~' parágrafo _único, da Resolução SF 
n9 358, de 198:3, artigo 39 da Resolução SF n? 
13, de 1985, com proventos integrais, aumentado 
de 20%, observado o limite previsto no artigo 
102, § 29 da Constituição Federal. 

Senado Federal, 4 de fevereiro de 1988. -
Senador Humberto Lucen~. Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
ri• 14, DE 1988 

O Presidente do. Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe cottf~em os-artig_os_ 52, item 
38 •. e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de 
aCordo com a delegação de competência que 
lh-e foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 

Fevereiro de 1988 

n? 2, de 4 de abril de _1973, e tendo em vista 
o que consta do Processo n9 000.839"/88-4, resol~ 
ve aposentar, voluntariamente, Gumercindo Ro
drigues da Motta, Adjunto LegisJativo. Oasse ''Es-. 
pecial", Referência NS~19, do Quadro Permanen
te: do Senado Federal, nos termos dos artigos 
101,incisolli, e 102, inciso!, alínea "a", da C~ 
tuição da República Federativa do Brasil, combf.. 
nados com os artigos 428, inciso II, 429, indSo 
I, 430, ihcisos IV e V, 414, § 4? da Resolução 
SF n9 58, de 1972, e artigo 29 parágrafo único, 
da Resolução SF n~' 358, de 1983,-artiQ-Q 39 da 
Resolução SF n? 13, de 1985, e artigo 2?da Reso
lução SF n9 182, de 1987, com proventos inte
grais, aumentado de 20% observado. o disposto 
no artigo 102, § .29 da Constituição Federal. 

Senado Federal, 4 de fevereiro de 1988. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

PORTARIA DO PRIMEIRO-SECREJ'ÁRIO 
ri• 1, DE 1988 

O Priffiei'ro~Secretário do Senildo Federai, no 
uso de suas atribuições regimenta_is e nos termos 
do disposto no art. 5° do Ato nç 152, de 1985, 
do Senhor Presidente do Senado Federar resolve: 

Art. 1~ Designa~ os s~rvidores _Pa1,i_la Cunha 
Canto de Miranda, Esdras Neves de Almeida, Rai
mundo Carreiro Silva, José de Ribamar Duarte 
Mourão, José Jabre Baroud, Guida Faria de Car
valho e José Ribamar Teixeira Luz para, sob a 
Presidência da primeira, comporem Comissão 
Especial deStinada a apresentar até o dia _15 de 
março de 1988, as conclus_ões finais das avalia
ç&!s efetuadas pelo Grupo Especial de Trabalho 
designado pelas Portarias n~ 14 e 15 de 1987: 

Senado Federal, 4 de fevereiro de 1988. -
Senador Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretá
rio. 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 15• SESSÃO, EM 8 DEFE· 
VEREIRO DE 1988 

1.1-ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Presl· 
dente da República 

- N" 57, 58, e .Õ9/88(ni• 71, 72 e l3Í88, 
na origem), restituindo autógrafos ~e projetes 
de lei sancionados. -

1.22 -Ofido do Sr. 1•-Secret<irio da 
Câmara dos Deputados 

Encaminhando autógrafos do seguinte pro
jeto: 

- Substitutivo da Câmara dos Deputados 
ao Projeto de Lei do Senado .n9 2{88 (n~> 
315/BB,na Câmara dos Deputados), que altera 
disposjtivos da Lei n1 .5.&_~. de 21 de julho 
de 1971 -Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 

1.2.3 -Requerimento 

N9 12/88, de autoria do Senador Carlos 
Chiarelli e outros Senadores, solicitando ur
gência para o Projeto de Resolução n9 .44/88. 

12A - Comunicações da Presidência 

- Recebimento _das Me~ag~ns n9" 60 a 
77188 (n95 75 a 92/88, na origem), pelas quais 
o Senhor Presidente da República solicita au
torização par~ que as_ Prefeitura_s Municipais 
de Pau dos Ferros e Assu-RN; Altos Picos-PI; 
CentenáriO do Sul e Astorga-P~; Aqliídabã-SE; 
Jardim Bandeirantes, Dourados, Miranda, Bo
nito, Itaporã e TaqUiirUssu-fo\q e Poxoréu, Lu
ciara, Mirassol D'oeste, Paranatinga e Co!íder-

SUMÁRIO 

Mi possam contratar operações de crédito, 
para os fms que especificam. 

- Recebimento da complementação da 
documentação necessária à tramitação -do 
Ofício n9 S/3, de 1988, dO Governo do Estado 
de Minas Gerais. 

-Republicação da Resolução n? 85/87, do 
Govern.o_do_ Estado do<Ma.to Grosso, em de
corrência de erro no seu texto. 

- Convocação de sessão conjunta a reali
zar-se amanhã, dia 9 de fevereiro, o às 9 hotas· 
e 30 minutos; com Ordem do Dia qUe designa. 

125 -Requerimento 

N9 13/88, de autoria do Sénador Humberto 
Lucena e outros Senadores de homena9ens 
de pesar pelo falecimento do ex-Senador João 
AgriPino. AproVãdõ, após usar da palavra no 
seu encaminhamento o Sr~ NeJson Carneiro, 
tendo a Presidência se associado às homena
gens ptêstãâas en1 nome da Mesa. 

12.6 -Discursos do Expediente 

SENADOR JOÃO MENEZES como Líder 
--Corrupção no Governo. Discursos dos Srs. 
Fernando Henrique Cardoso e Rachid SaJda~ 
nha berzi. 

SENADOR FRANCrSCO RCJLLE:i.!BERG _ 
ImMem do Homem Público. __ 

SE!YADOR LOuRIVAL BAPTISTA - De
sempenho do Ministro Prisco- Viana à frente 
do Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio 
Ambiente. 

1.3- ORDEM DO DL\ 

Projeto de Decreto l.,egislativo 09 J 8/86 , 
(n'122/86 na Cãmara dos Deputados), que 

aprova o texto do Convênio Zoossanitário para 
o intercâmbio de animais e_ de produtos de 
origem animal, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Oriental do Uruguai, em Monte~ 
vidéu. a 14 de agosto de 1985. 

Discussão encettada após parecer profe
rido pelo Senãâor Severo Gomes, devendo 
a votação ser feita na sessão seguinte. 

Projeto dé Decreto Legi~lativo n9 5/87 
(n94/87, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o texto do tratado sobre a proibição e co1o-
cação de Armas Nudeares e outras de destrui· 
ção em massa nos fundos marinhos e leitos 
oceânicos e nbs seus subsolos, concluído a 
11 de fevereiro de 1971, nas cidades de Mos
cou, Londres e Washington, e assinado pelo 
Brasil a 3 de setembro de 1971. Discussão 
Encerrada, apó!? parecer proferido pelo Senã
dor Francisco Rollemberg, devendo a votação 
ser feíta na sessão seguinte. 

1.3:1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia _ -

=... Requerimento i19 12/88, lido no Expe
diente da presente _sessão. Aprovado. 

- Projeto de Resolução n9 44/88, em regi
me de urgência. Votação adiada por falta 
de quorum, após parecer proferido pelo Sr. 
João Lobo, tendo usado da paJavra os Srs. 
José lgnátio Ferreira, Ma:nsueto de Lavor e 
Edison Lobão. 

1.4-ENCERRAMENTO 
2.-MESA DIRETORA 
3-LIDERES E VICE·LiDERES DE 

PARTIDOS 
4-COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 

PERMANBNTES 
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Exeniplar Avulso Cz$ 6.00 

Diretor Adjunto Tiragem: 2.200-exemplares, 

Ata da 15"' Sessão, em 8 de fevereiro de 1988 

1~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Srs. Humberto Lucena e Jutahy Magalhães. 

As 18 HORAS E: 30 1>1/N{ffO$ ACHA/>1-SE 
PRESENTES OS SRS. 5ENAD_ORES: 

Mário Maia- Alulzio Bezerra - Nabor Júnior 
- Leopoldo Perez_ -- Aureo Mello - Ronaldo 
Aragão- O lavo Pires -João Menezes -Jarbas 
Passarinho - Al~dre Costa - Edison 1::-obão 
-João Lobo ~ Chagas Rodrigues - Alvaro 
Pacheco ........ Vlfgi1íp Távora- Çid Srtbóia de Car
va1ho - Mauro Beoevic:les -:_Carlos Alberto -
Humberto Lucena - Marco-· Maciel - Àntonio 
Farias - Mansueto-dê-Lavor - Guilherme Pal
meira- Diva! do Suru?l!JY...:... T eotonio Vilela Filho 
-Albano Franco - Francisco Rollemberg -
l.o!-lrival Baptista -Jutahy Magalhães-Ruy Ba
celar- José lgnácio Ferreira 7""""-Gerson_ Qmata 
-João .Q3lmon -:-Jamil Haddad- Nelson Car
neiro -Itamar Franco-- Ronan Tito - Severo 
Gomes - Fernando Henrique Cardoso_~ Mário 
CQ'I(_as - lréiD"l_ S~aiva - lrapuan Costa Júnior 
-Pompeu de Sousa- ~uríclo Corrê a-Meira 
FJiho --:- Louremberg Nunes Rocha - Mendes 
Canal e - Rachid Sa1danha Derzi.- Leite Chaves 
-Affonso Camargq-JoséJ~fcha-Jorge Bor
nhausen - Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin 
- Carlos Chiarelli - José Paulo Btsol -José 
Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lu.ceno) -
A lista de presença acusa o comparecimento de 
57 Srs. Senadores. Havendo n_Qmerq _r~imental, 
dedaro aberta a sessão._ -

Sob a proteçã'o de Deus-, iniciamos nossos tra-
balhos. ----

0 Sr. Primeiro Secretário irá proceder à leitura 
do Expediente. - - - = -

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

Ml3'15AGENS DO PRESIDENTE DA REPÓ
BUCA 

R~tltulndo autógrafo de Projetas de Lei 
sáiiclonados: 

N9 57/88 (n~ 7_1/88, na origem), de 3 do corren
te, referente_ ao Projeto de Lei da Câmara n1 55, 
,a e 1987 _ (n"'- 178/87, na Casa -de_ Órigem), que 
autoriza a dqação de fração ideal de imóvel situa-
do no Município de Juiz de FÕra, Estado de Minas 
Gerais. 

· (PfOjeto que se transformo~ na Lei n9 7.650, 
de 3 de fevereirO de 1988). _ 
- N9 58/88 (n"' 72/88, ria oriQemJ, de 3 do corren

te, referente ao Projeto de Lei da Càmara n"' 56, 
de l987 (n9 179/137, na Casa de origem), que 
autoriza O Pod_er Executivo a atualizar, anualmen-
te, os valOres da subvenção concedida ao Instituto 
Hist6ric._o_~ Geográfico Brasileiro através da Lei 
n~2.956; de 17 de novembro cte 1956. 
_ (Projeto que se tran$formou na Lei Ji.c 7.651, 
de 3 de fever~iro de 1988). · 

(N• 59/88 (n• 73/88, na origem), de 3 do corren-

OFiCIO 

Do Sr. Primeiro Secretário da Câmara dos 
Deputados, encaminhando autógrafos do 
substitutivo daquela Casa ao Projeto de Lei 
do Senado n~" 2, de 1988, nos seguintes ter· 
mos: 

Substitutivo da Câmara- dos Deputados ao Pro
jeto de Lei do Senado n• 2; de 1988. (Ni 315/88. 
na Câmara dos Deputados), que "altera dispo- -
sitivo da Lei n~ 5.682, de 21 de julho de 1971 
- Lei Orgânica dos Partidos Políticos''. 

Dê-se ao projeto a .seguinte redação; 

Altera dispositivos da Lei no 5.682? de 
21 dejuDto de 1971-Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos. 

O Cón.Wesso Nacional decreta': 
Art. 1 '~ A alínea a do parágrafo único do art. 

118 da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971, 
alterada pela Lei n'~6.339, de l"' de julho-de 1976, 
passa a vigorar com a seguinte redaçáo: 

"Art. 118, ------------------------------------------· 
- Parágrafo único. ·-···········---····· .. ···· .. -·--· 

a) as transmissões serão realizadas em 
___ r~de e _anualmente,_ por iniciativa e sob res~ 
- ponsabílidade dos Diretórios Regionais e Na~ 

cionais, atendidas as seguintes condições: 

te, referente ao Projeto de Lei da Cârnara_j-19_156, -
de 1986 (n, 6.694/85, na Casa-Qe orrgetn), que 

1- o Partido que tenha eleito represen~ 
tailte na Câmara dos Dep~tados ou no Sena
do Federal ou que conte coro bancada c:om~ 
p-osta por, no--mínimo, 10 (dez) membros -· dispõe sobre o registro -da Propriedade Marítima 

e dá outras providências. 
(Projeto que se_ transformou na ui( no 7.652, 

de 3 de fevereiro de 1988)". 

do Congresso Nacional poder~ utilizar, em. 
_ârn_bito nac:-ionaJ, 2 (duas) transmissões de 
60 (sessenta) minutos, cada, facultada a divi: 
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são em 4 (quatro) transmissões de30 (trinta) 
minutos; 

II- o Partido que tenha eleito em cac:la 
Estado representante às Assembléias Legls~ 
lativas ou que conte com bancada composta 
por 5% (cinco por cento) do total dos Depu~ 
tados estaduais, desprezada a fração- e com 
o mínimo de 2 (dois) Deputados ou obtido 
I% (um por cento) dos votos na última elei~ 
ção proporcional poderá utilizar, em âmbito 
regional, 1 (uma) transmissão de 60 -(sessen~ 
ta) minutos, facultada a divisão em 2 (duas) 
transmissões de 30 (trinta) minutos: 

Dl-oPartido que tenha obtido 1% (um 
por cento) dos votos na _última eleição para 
a Câmara dos Deputados, em cada Território 
e no Distrito Federal, poderá utilizar, no âm~ 
bito respectivo, I (uma) transmissão de 60 
(sessenta) minutos, facultada a divisão em 
2 (duas} transrrtissões de 30. (trinta) minutos;" 

Art. 2~ Esta lei entra erri vigor na data d~ s~a 
publicação. - ~ 

M 3<> Revogam-se as disposições .em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O Expediente lido vai à publjcação. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. Primelro-Secretârio. -_ --

É lido o seguinte 

REQOERIMENTO 
1'1• 12, DE 1988 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, 
alínea "b", do Regimento Interno, para o Projeto 
de Resolução n~> 44, de 1988, que ffiodifica o 
artigo 2" da Resolução n9 22, de í 98a 

Sala das SesSões, 8 de fevereiro de I 988. -
Carlos Chiarem - Fernando Henrique Car
doso - Jamii Haddad. 

O SR. PRESIDEl'ITE (Humberto Lucena) -
O requerimento lido será votado após a Ordem 
do Dia, na fonna do art 375, lL do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDEl'ITE (Humberto Lucena) -
A Presidência recebeu as Mensagens n9S 60 a 77, 
de !988 (n" 75 a 92/88, na origem), ae s âo 
corrente, pelas quais o Senhor Presidente da Re
pública, nos termos do art. 42, ifem VI, da Consti
tuição, e de acordo com o art. 2~ da Resolução 
n9 93(76, do Senado Federal, soljcita autorização 
para que as Prefeituras Municipais de Pau dos 
Ferros e Assu (RN); Altos (Pi); Centenário do Sul 
e Astorga {PR); Aquidabã (SE); Jardim, Bandei· 
rantes, Dourados, Miranda, Bonito, ltaporã e Ta· 
quarussu (MS) e Poxoréu, Luciara, Mirassol 
D'Oeste, Paranatinga e Calí der (MT), possam con
trma:r operações de crédito, para os fins que espe
d!icam. 

Nos tennos da Resolução n" 1, de 1987, a Presi
c:fênda designará, oportunamente, o Relator das 
matérias. 

O SR. PRESIDEl'ITE (Humberto Lucena)
Na Sessão Ordinária do dia 2.5 de janeiro do cor· 
rente ano, foi lido o Oficio n9 S/3, de I 988, do 
Governo do Estado de Minas Gerais, Solicitando 

autorização do Senado para que aquele Estado 
-possãrealizar operação de empréstimo externo 
para os fU1S que especifica. , 

A matéria ficou aguardando, na Secretaria Geral 
da Mesa, a complementação dos documeritosbe

·cessários. 
Telido a Presidência recebido os referidos do

cumentos, designará, oportunamente, nos termos 
da R~luçiio n9 1, de 1987, o ReJatord_a matéria. 

O SR. PRESIDEl'ITE (Humberto Lucena) -
A Presidência comunica ao Plenário que, verifi
_cada a existência de_ erro no texto publicado da 
.Resolução n~ 85, de 1987, que autOriza _o GOVerno 
do Estado de Mato _Grosso a ratificar a alienação 
de terras de que trata o Processo fncra!PFJCo
rombáJn9 763175, de intereSse âo Sr. Horácio Sa
blno Coimbra, determinou, uma vez tratar-se de 
jnexatidão material devida a lapso manifesto, con
forme o_disposto no art. 360, alínea C, do Regi
mento interno. a correção dos aut6gTafos e a re
publicação da referida r~Jução. 

O SR. PRESIDEl'ITE (Humberto Lucena) -
A Presidênç_ia convoca sessão do Congresso Na
cional a realizar-se amanhã, às 9 horas e 30 minu-

- tos, destinada à vot<'llçllo do Requerimento n9 1, 
de 1988-CN, e à apreciação de matérias em regi· 
me de urgência. · 

' õ~SR.PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa,· requerimento que será lido pelo. 
sr. 1'~-Secretário." 

É lido o seguinte: 

. REQUERIMENTO 

J'il• 13, de 1988 

- ~equerenÍOs, na forma regimental, as seguintes 
homenagens pelo falecimento do ex-Seha.dor 
Joáo Agripino: 

a) inserçáo em ata de um voto de profundo 
pesar; 

b) _apresentação de condoiências à família, ao 
EstaC:Io da Paraíba e ao Presidente nacional do 
PMDB· 

c) ~eja obseiVado um minUto de silêncio em 
sua memória. 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1988. -
Humberto Lut~na - Nelson CarneJro -
Chagas Rodrigues- Dirceu Carneiro- Jar
bas Paosarfnho. 

O SR. PRESIDEl'ITE (Hwnber!o Lucena)
O requeriinentó iidO dePende de votação, em cujo 
encaminhamento poderão fazer uso da palavra 
os Srs. Senadores que o des~arem. 

Em votação o requerimento. (Pausa.) 

_ O Sr. Nelson Camelro - Peço a palavra, 
Sr. Presidente, para encaminhar a votação. 

O SR. PRÉSIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Car~ 
neiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Todos nós fornos colhidos de surpresa, no fun 
da semana passada, com a notfcia do falecimento, 
no Rio de Janeiro, de João Agripino Hlho. Poucos 
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homens públicos tiveram uma tragetória tão mar· 
cadamente c-oerente quarito João Agripino. O an

-tigo Procurador da Prefeitura Murlicipal de Brejo 
da CrUz e Promotor público em Jardim do Seridó, 
no_ Rio Grande do Norte, foi cedo tocado pela 
vocação política. E depois de Presidente Regional 
do Partido na Parwba, exerceu, com um marcado 
brilho, a deputação federal, nos períodos que 
mearam de 1946 a 1963.-----

Não basta, porém, a referência a esses dado_s, 
é preCiSá recordar-lhe a figura, a independência 
das suas atitudes, a bravura dos seus pronuncia
mentos, a constante vigilância em face dos pro
blemas agitados d!-:Jrante aqueles anos. _ 

Em 1963, deu por encerrada a sua trajetória 
na Câmara dos Deputados, depois de haver, em 
1946, integrado, com costumeiro brilho, a Assem
bléia Constituinte daquele aito; Secretário-Geád 
do Diretório da UDN, de 1955 a 1957; Vice-Pre
sidente em 1957 a 1959 e Presidente do Diretório 
Nacional da UDN. Na Presidência Jânio Quadros 
couOe-Jhe dirigir o Ministério das Minas e Energia. 

O Sr. João Menezes - Permite V. Ex- wn 
aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muito 
prazer. 

O Sr. João Menezes - Eminerite Senador 
Nelson Carneiro, desejo, em nome da Udercmça 
do Partido da Frente Liberal, associar-me ao pro
nunciamento de V. Ex" quando homenageia essa 
grande figura de brasileiro; que foi o Deputado, 
o Senador, o Governador e o Ministro João Agri
pino. Tive a honra de ser seu companheiro na 
Câmara dos Deputados. João Agripino era aquele 
homem inteligente, capaz, amigo, camarada, mas 
duro- nas Suas decisões, ele sempre estava pronto 
para a luta, e fazia parte da famosa Banda de 
Música_ d_a UDN. Uma grande lacuna se abre na 

-polftiCa brasileira com a morte de João Agripino, 
porque foj um homem que se_ notabilizou pelo 
seu saber, por sua fidelidade partidária e portados 
os fatos relevantes que marcaram a sua vida políti
ca. João Agripino, como antes afirmei, apesar âe 
ser wn homem muito educado, muito fino, falava 
baixinho, devagar, mas era seguro e áspero nas 
suas discussões em defesa de seus pontos_ de 
vista. Deixo aqui, com grande pesar e até com 
emoção, os nossos_ sentimentos pelo falecimento 
desse grande homem públiço. Muito obrigado a 
v. Ex' 

O SR. NELSON CARNEIRO- Eleito para 
o Senado Federal, aqui participou das ComfsSões 
de Minas e Energia, do Polígono das Secas e 
do Projeto do Executivo e também foi Líder da 
Minoria. Daqui saiu para governar o .E::stado da 
Paraíba, de 1966-·a 1970: Ao deixar a direção 
do seU EStado, foi convocado para integrar o T rl
bunal de·Contas da União, cuja a Presidência exer
ceu com o mesmo zelo e independência que o 
Caracterizavam. 

Mas toda a sua atividade voltada sempre para 
Paraíba e para os problemas nadonais, to-da a 
sua atividade o levou recentemente a afastar-se 
da vida pública, da atividade partidária, sendo, 
porém, um constante observador e um colabo
rador eficiente dos que estudavam a realidade 
nacional. 
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E para que não se esgotasse com a sua vida 
:a tradição de tantos anos de luta elegeu seu filho 
, João Agripino Neto, para que c6ntin~a:sse na 
Câmara dos Deputados a tragetória que iniciara 
nos dias distant~s _da mocidade. 

Sr, Presidente, todos nós o çpnhecerii_os; os 
que aqui estão_ poderão depor sobre Jc:>ão Agri
pino ... ' 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - PenTiite V. 
6r um aparte? 

O SR. NELSON CARI'IEIRO - Pois náo. 

O Sr. Rachld Saldanha Deni - Eminente 
Senador Nelson_Cª-tn~ro, V. Ex- reinemora o 
grande homem público que foi João t\gripino, 
meu companheiro, meu amigo, meu <:orrellgio
nário há 33 anos. Nós éramo_s da UDN, e acampa~ 
nhei a fibra, a coragem e o destemor d~quele 
bravo paraibano nas lutas que tivemos ainda no 
Rio de Janeiro, no Palácio Tiraden~s. Fizemos 
parte de uma comissão quando fomos vi~~r tõ
dos os ministros militares, em 1955, durante 
aquela Juta, aquela guerrilha - pode-se- assim 
dizer - com nossos c::ompanheiros na Marinha, 
ocasião ern que o Presidente Carlos Luz havia 
se dirigido a qão Paulo no .. CI1.llador AlrJ:lirante _, 
Tamandaré. Ao recebê-lo, corremos todos para 
os jornais e para as televisões. qs Ministérios mm
tares safram em defesa çiaqueles nossos compa
nheiros que lá já ~am guardadoS-:- Pude~ desta 
feita, obseiVar o destemor, a coragem, a fj.bra_ e 
a valentia de João Agripino. Fiquef _seu grande 
amigo e admirador, Depois, ele foi p~idente do 
meu Partido de então,. _a UDN. Um-_ homem de 
princípios, Um homem limpo, um -homem que, 
realmente, deixa uma larga folha de seiViços pres
tados a este País e, s_obretudo, um nome que 
é orgulho para nós_ políticos - um homePl. cor
reto e inatacáveL Lamentamos profundamente o 
pessamento de João Agripino. À Paralba damos 
o nosso sentimento pela perda de seu _grande 
Ilibo. 

O SR. NELSON CARI'IEIRO - Creio que 
V. Ex" interpretou, nesse aparte, um pensamento 
generalizado desta Casa e de quantos acompa
nharam a trajetória política de João ~ripino. 

O Sr. Jarbas Pâssarlnho- Permite V. EX' 
um aparte? 

O Sr. Nelson Carneiro- Com muita honra, 
nobre Senador Jart>as Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Senador 
Nelson_ Carneiro, prestava ~u serviços. em minha 
primeira experiência fora do Exército, na antiga 
Superintendência d~ Valorização Econômica da 
Amazônia, chamada SPVEA, a qual sucedeu_ a 
atual Sudarn. Nessa condição, tivE: opqrtUnidade 
de conhecer o Ministro_ das Minas e Ene_rgia do 
BrasilJoãoAgripino. Foi uma Oportuiúdade muito 
reveladora,. porque vi desde logo, num~ conversa 
com ele, que se tratava_- e essa coQver~ ocorreu 
no Norte -de uma pessoa extremamente direta 
na maneira de dizer as coisas. l3em m~~- tarde, 
eu não e.sperava fazer vida política; nela entrei 
por circunstância$ _ contieci~as, hoje, no Brasil, 
chego ao Senado e aqui estava JoâQ_ Agripino. 
Eu aqui só passei 15 dias, pois fui convidado 
para o Ministério do Trabalho e Previdência Social 
do Governo do Presidente Costa e Silv!J.. S. EX' 

~ D'le_p_rocurou no Ministério, depois, e me deu con~ 
-·;..~lh~ ~-os aceitei, porque eram conselhos todos 
eles muito reJPa,ldado~ numa vida púbUcajá então 
no~v_el, numa experiência Sedimentada. S. Ex
_me_ foi muito útil nes~ oportunidade. Ficamos 

-amiQos. Mais tarde, no Ministério da Educação, 
vOftafnqs a tér · contato: Aí, S. EX',_ ao contrário, 

"já discordava de nós, qY?J_ndo fizemos, no Qovemo 
do- Presidente Médici, três leis que visavam _valo
dzru'_ Q_m<;!gistério. Uma delas- veja bem V~ EX' 
___:era apenas caraderíz~ndo o mínim_o de lfaQa
mentO para os professores leigOs do primário, 
como então se chamava~ de 80% do maior salário 
miftiino do Brasil. E, para professora normalista, 
no, rftínimo ·um salário mínimo e mais 30%, e, 

-p-arao Eilsino Médio, nOs tínhamos tambêm uma 
recomendação. Ehtra- João Agripirio, na minha 
saJa, abre os b_raç_l?s,-hS.qU.ele jeito dir<;!to- de S. 
~ - coino dizia João Menezes, falando baixo 
niãs- dizendo as coisas duras e diz: VocêS falem 
leis no ar_ condicionado e nãO sabem o que acon
tece conosco na- verdade, nã realidade brasileira. 
Eu não posso pagar, na Paraíba- S. "Ex', então, 
governava- a Paraíba- o que você determina 
na sua h:i. Eu lhe perguntei: "Nem 80% de um 

. ~ária mínimo 1egional, V. Ex' pode_ pagar na 
Paraíba para um professor estadual? S. EX' disse: 
"Não posso pagar." Eu, então, me dei conta de 
que aquel(l:lomem, com uma grande experiência 
pUOUca, no Brasil, sentià~se impedido, como Go
vernador do Estado, de fazer o mínimo de justiça 
que, naturalmente, lhe era agradável fazef, pela 
impossibilidade do seupário. E permanecemos 
amigos atê agora, quando li, com surpresa, pois 
não sabia Q.e_nenhwna doença que lhe tivesse 
acometido, dO seu falecimento. Portanto, quero 
associar-me ~~-palavras de V. Ex", na hora em 
que lembra esse vuha..admirável da política bra
sileira. 

----João Menezes, nosso Senador pelo Pará. falou 
na coragem de João- Agripino. Aliás, foi o nosso 
Uder de Governo - aftnal, o Senado já tem wn 
Uder de Governo - ·, que acabou falando na 
coragem de João Agripino. Esta Casa é testemu

- nha disso. Aqui, S. EX', deixou um exemplo, no 
momento em que impediu· que um tiroteio fosse_ 
mais danoso e mãis mortífero do que o ~oi, na 
ocasião em que aConteceu, quando S. EX', -com 
coragem. colocou seu dedo indicador entre o gati
lho e- o Cão do revólver de alguém que estava 
tiroteando, aqui, com o Senacl.or Amõn de Mello. 
Por .aí, veja V. Ex" que à cOrãgem ffsíca, r:t~quele 
homem, se somava à coragem moral - essa 
çgragem moral de vir a dizer-me o que disse e 
a cc!ag~~ física de_ faze_r o que f~_aqyLEwªb~m> 

_.:1_ V. Ex' por preStar esta homenagem. 

O SR. NELSON CARI'IEIRO - Agradeço 
-o depoimento de V. Ex-, qUe cotnpleta o perfil 
que estou traçando,-desalinhavadamente, de João 
AQripino Filho, de quem tiye a_honra_ se ser amigo 
durante muitoS anos e cuja memória hoje toda 
l'iação reverencia. 

O Sr. GuiDlenne Palmeira- Pelmite-me V. 
Ex' um-aparte, nobre Senador Nelson Carneiro? 

O SR. NELSON CARI'IEIRO - Com muita 
!:_tonra, o~ç:o V._Ex~ 

O Sr~ Gullherme Palmeira - Na hora em 
que V. ~ presta esta saudosa homenagem a 
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esse grande homem público, não só da Parafba, 
mas do Brasil inteiro, vem-me à memória o meu 
saudoso pai, que chegou a esta C: asa juntamente 
com JoãoAgripino, Argemiro Figueiredo e outros 
tantos que ainda permanecem aqui, -acho que 
atê como V. EX'- não_só pela amizade _que entre
laçava aqueles homens públicos, mas principal
mente pelo ideal que os imbuía. 

João Agripino, Argemiro Figueiredo, Rui Pai~ 
meira e Freitas Cavalcante chegáram na sigla-da 

- antiga UDN e aqui, como antes, na Câmara Fede
ral, batalharam para que este País_ pudesse alcan
çar o rumo que continuamos lutando para que 
possa atingir: um país em que prevaleça a serie
dade, em qUe prevaleça_o bom senso e em que 
possamos, ainda hoje, a1cançar aquilo que sonha
ram. 

A<:ho justa esta homenagem a João Agripino, 
o homem corajoso, o idealiSta ... E o corajoso foi 
relatado pelo Senador Jarbas Passal'iflho, quando 
S_,~_aq~i_enf!"entõu a sitUação ú_l}vez_rnais_dra
mátk:a que este Senado possa ter vivido, em que 
se desenvQlveu uro tiroteio, ryo_pr_óprio plenário, 
e s.- Er partiu para defender-ã iilfegridade dos 
seus companheiros. Isso é uma dérilonstraçlo. 
não só de que queria presetWr a vida dos seus 
companheiros mas, principalmente, a instituiçlo. 
o seu Senado, o nosso Senado. Então. esse ho
mem que desaparece ainda prematurameiilte tem 
que ser homenageado e louvado. E gostaríamos . 
que o seu exemplo de coragem e civismo fosse 
seguido por nós, que fazemos a política, hoJe near. 
te País, uma politica tão desacreditada. .. Por isso, 
pr-ecísamos nos efitõtãjar para enfrentarmos es
sas dificuldades _e recuperarmos a im~m do 
homem público brasileiro, Joao Agripino é exem· 
pio para todos nós. Parabêns a V. Ex' pela hOI)le
n~gem que lhe presta, nesta oportunidade. 

O SR. NELSON CARI'II!IRO - Agradeço 
a V. EX' Para o mel\. pobre coração,_ à_s_ vésperas 
de c:.:ompletar 78 anos, é muita emoção juntar 
a saudade de João t\gripino, à saudade de Rui 
Palmeira e a elas ainda acrescer a saudade de 
Argemiro eiredo. Vani.os poupãr ao orador; 
deixêmo-lo a apenas sobre João A.gri-
pino. Tais e tantos ramos laços que me ligaram, 
desde o primeirO momento, a Rui Palmeira, e 
que vejo continuados na pessoa de seu ilustre 
filho, ex-Qovemador da terra qu~ S. Ex;' hão con
segui dirigir e integrante do SenadO:_ que S. _ _EX' 
tanto honrou. 

Sr. Presidente, talvez a circunstância de ser, 
aqui, aquele que mais tempo viveu, entre os pre-
sentes,_na yidª- parlamentar, me tenha dado o 
ensejo, e V. Ele me deferiu, de dizer ~ssas pa!a'.rras. 
_sob~_ João Agripino. 

-O Sr. Nelson Wedeldn -V. Ex' permite um 
aparte, nobre Seilij.âor? 

O SR. NELSOI'I CARI'IEIRO - Com muita 
honra, nobre Senado__r Nelson Wedekin. 

O Sr. Nelson Wedekin -Apenas, eu queria 
me associar, e o fa~ neste=momento em nC?me 
da Uderança do PMDB, à justa homenagem que 
as suas palavras, até comovidas; fazem em tomo 
do homem público, do grande brasileiro que foi 
João Agripino. Tenho de S. EX' melhor lembn:mç:a, 
porque <:onvive_mo~. de 1982 a 1986, na Câfnara 
Federal. A imagem que faço de João Agripino 
é, em primeiro lugar, do homem sério, do homem 
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inteligente, cujas as intervenções, todas, tinham 
muita densidade e muita lucidez. Outra imagem 
que tenho de _S. Ex" é a do nOrdeStino, de_a1guém 
profundamente identificado com o seu Estado, 
a Paraíba, e com sua Região, o Nordeste. Incon
táveis vezes o vi subir na tribuna para falar do 
sofrimento do seu. povo. Mas não apenas para 
falar de uma forma a lamentar apenas a situação 
do seu povo, da sua região, mas quase sempre 
apontando, mostrando e divisando caminhos pa
ra aquela sua rewão, para aquele seu povo. Outra 
imagem de João Agripino é a do nacionalista. 
Em vários momentos, S. Ex", nas discussões, nos 
debates em que era preciso tomar uma definição 
entre um caminho que fosse bom para o seu 
País, onde estivesse em jogo os _interesses do 
seu País, S. Ex" era muito firlne, e nas expressões 
já aqui usadas, muito duro e quase inflexível na 
sua condição, na sua postura nacionalista que 
sempre defendeu. Por todas _estas razões, Senador 
Nelson Carneiro, assOcio-m-e à homenagem~ às 
palavras e até à emoção de V. Ext e o faço, neste 
momento, em nome de nosso Partido, o PMDB. 

O SR. NELSON CAR!'IEIRO -Muito obri
gado a V. Ex' 

-homens deixar marcas profundas na lembrança 
e na memória dos seus conterrâneos. Eu lembro 
sempre a figura de João Agripin:o, quando compa
recia às sessões da SUDENE, como Govern-ador. 
Nós aguardávamos quase que com ansiedade 
os seus prOnuridameritos, parque à semelhança 
da sua figura, magra e_ angulosa. eram sempre 
pronunciamentos ·contundentes e inteligentes. 
João Agripino tinha uma atuação marcante, qua
se apavorante para os burocratas daquela época, 
quando eles discutiam os assuntos referentes ao 
Nordeste no plenário da $udene. E é uma grata 
recordação que conservo comigo, a de um bri
lhante homem público, sério, dedicado inteira
mente à causa _do seu Estado e dos seus coesta· 
duanos. Deixo, pots, este aparte como uma Jiseira 
homenagem ao grande brasileiro, ao grande pa
raibano. __ 

O SR. I'IELSOI'I CAR!'IEIRO - Sr. Presi
dente, -_Concluo, lembrando que Euclides da Cu
nha gravou para a eternidade que "o sertanejo 
é sobretudo um forte"! Assim foi o sertanejo Joiio 
Agripino- um "fOrte! Corno um forte caiu inteiro, 
tombou de uma só vez, como aquelas velhas e 
enraizadas árvores da minha terra que por mais 

Registro, portanto, também, neste Jnstante o 
apoio da Mesa a estas primeiras homenagens 
que o Senado presta à memóda de João Agrlpino 
Fuho. 

Cumprindo a deliberação -da Casa, solicito aos 
Srs. Senadores que permaneçam de pé pilra que 
seja observado um minuto de silêncio em memó
ria do ilustre desapareddo. 

(Éobserviido um minUto -de sUêncio)- -

- O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra, que falará como Uder do PFL. 
ao Senador João Menezes. 

OSR. JOÃOMENEZESPRONaNCilf6!s
CCJRSO Q(JE, ENTREGUE A REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PaBlJCADO POSTERIOR-
MENTE* - -

Durante o discurso do Sr. Joflo Menezes, 
o Sr. Humberto Lucena deiXa a cadeira da 
Presidência que é ocupa4J pelo Sr. Jutahy 
Magalhã~s. 

O SR. PRESIDEI'iTE (Jutahy Magalhães) -
Concedo _-a palavra ao nobre Senador Francisco 
Rollemberg. 

o Sr. Chagas Rodrigues_ Perrnite v. EX' que o vento zuna, esbraveje ao redor, resistem 
wn aparte? a tudo e caem juntas, num só_ momento, para 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB --SE. Pronunda o seguinte discursf>.) 
--Sr. Presidente, Srs. Senadores. No B_rasU dos 
últimos ~moS, virou moda falar mal da admirds
traçáo e do admin_istrador públi_co. Na ótica deSse 

mostrar Que cõmo as árvores há homens também 
O SR. NELSON CARNEIRO- Com praZer, -qUe são fortes. JOão Agripino foi um forte e mar-

nobre Senador. reu comO um fortel 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador 
Nelson Carneiro, e~ou de pleno acof-do, com toda 
a Casa, com as palavras que V. Ex" está proferindo. 
Poderia, até mesmo, deiXar de ofefecer este apar
te, desde que o nobre Uder do PMDB já se mani~ 
festou em nome de toda a Bancada, e V. Ex', 
brilhante integrante dela, também está falando 
não só em nome do nosso Partido, mas de toda 
a Casa, de todos os nordestinos e de todos _os 
grandes homens públicos deste País. Mas, gosta
ria de enfatizar o seguinte: quando cheguei à Câ
mara dos Deputados, em 195 I, ainda no Rio de 
Janeiro, também tive a honra de ser colega de 
João Agripino e admirei suas Virtudes de homem 
público; mais tarde, governando o meu Estado, 
eleito que fui em 1958, empossado em 1959, 
pude acompanhar de perto, já aí, o grande Minis
tro que foi João Agripino, Sempre admirei suas 
quaJidades. Depois, no Tribunal de Contas, teve 
ele oportunidade de revelar-se wn grande Minis
tro. Quero dizer a V. f:xl' que todos nós sentimos, 
principalmente nesta hora, a perda de um~ grande 
homem público, como foi João- Agripino. Asso
cio-me às palavras de V. Ex', ao pesar que invade 
a alma não só da Paraíba, pequena e heróica 
Paraíba, mas de todo o Nordeste e de todo o 
Brasil. E, sem nenhum favor, reconhecemos em 
João Agripino mais um daqueles grandes vultos, 
grandes homens públicos, que a Paraíba tem da
do ao Brasil para dignificar cada vez mais a vida 
pública deste País. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presi
dente, lembrando ... 

O Sr. João Lobo- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. I'IELSON CARNEIRO - Com muita 
honra. 

O Sr. João Lobo -SeJ:lador Nelson Carneiro, 
eu não tive a sorte de conviver comJoáoAgripino, 
mas faz parte do destino e da história dos grandes 

Durante o discurso do Sr. Nelson Cameiro, modismo, tudo o _que o governo faz é errado; 
o Sr. Humberto Lucena deixa a cadeira da os políticos não pass_am de um bando de Iarápibs; 
Presidêncía que é _ocupada pelo Sr. Jutahy a burocracia está infestada de_c::orruptos; os es~-
Magalhães. Iões intermediários são o<:upados por bajulado-

Durante o &scurso do Sr. f'lelson Carneiro, res;' os servjdores públicos são incompetentes; 
o Si. Jutahy Magcllhães deixa a cadeira da os constituintes são indolentes;--a vida pública é 
Presidência que é ocupada pelo Sr. Hum- uma busca incesSante de benesses e privilégios. 
berto Lucena. O paradigma do político é aquele personagem 

O SR. PRESIDEI"ffE: (Humberto Lucena) __ -- humorfsticõ _da televisão; que corre atrás do povo 
Em votação 0 reqlzerimento. _ na hor~ da _eleição e o abandona à própria sorte 

Os Srs. Senadores que Q aprovam permane- qliãndo eleito. -
çam sentados~ (Pausa.) O modelo do administrador público é aquele 

Aprovado,. que só trab_alha em função de seus próprios inte-
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) _ resses, locupletando-se em detrimento da causa 

Em nome da Mesa, associo-me às homenagens pública. 
-que 0 Plenário do Senado presta à memória do O sim bolo do funcionário público é o marajá, 
inolvidável homem público João Agripino Filho. que recebe somas_altíssimas para não fazer mida. 

Não sei 0 que mais destacar no seu perfil, se Tratar.:-Se-ia de uma campanha organizada para 
0 administrador operoso e austero, ou 6 parla- denegrir a iinagern do homem públic<?, ~m not'fle 
mentar destemido e bdlhante. sabe-s_e lá de que interesse? Ou será que a dEis· 

. Presidente do Tribunal de Contas da União, foi crença~nos valores que enfermam a sociedade 
está levando todos os seus setores a destraiar 

wn rigoro58 cwnprídor da lei naquele Colegiada. tão acidamente os que labutam na área públicb? 
Ministro das Minas r! Energia; instalou aquela Pas-
ta no Governo Jâhio Quadros, e desdobro_u~se É diffcil dizer, mas o fenômeno vai além, certa· 
num esforço permanente para cumprir a tarefa mente, de uma simples campanha articulada por 

"que lhe foi atribuída. Governador da Paraíba, reali- grupos com interesses suspeitos. 
zou uma obra magnífica soerguendo a economia Basta passar os olhos por qualquer publicação 
do Estado e imprimindo critérios _de moralização brasileira para encontrar-se inúmeras referências 
na vida pública Parai bana. Posso dar este testemu~ poaco elogiosas e generalizadas sobre os homens 
nho, sobretudo por ter sido, na época, seu adver- públicos do País. 
sâiio. - Basta aSsistir aos programas televisivos, sejam 

Parlamentar, João Agripino Filho foi um Depu- noticiáriOS, s-ejan1 ·programas hwnOifsticos, sejam 
tado Federal dos mais eminentes, salientando-se programas de variedades. 
nos trabalhos da Assembléia Nacional Constituin- -Basta conversar com o povo, sentir-lhe a crfti~ 
te, em 1946. Esteve na Oposição e no Governo, dura _e inVariável acerca da ação dos homens pp-
portando-se sempre com a mais absoluta digni- blicos em geral. 
dade pessoal e política. O direito à crítícã: é, certãinente; um dos pilares 

Senador da República, deixou nos Anais desta das sociedades democráticas. Sem a fiScalização, 
c.a páginas de eloqú&K:fa que honram a Histó- o controle, o diálogo, o oferecimento--de alternió!-
ria do Senado Federal. tivas técilicas e políticas, sem a crítica séria, cor:h-
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prometida com valores duradouros, os regimes 
democráticos não se sustentam. 

Mas se trata disso? Parece que não. A crític:a 
dirigida aos setores que comento-é radical, pois 
toma um por e todos por um, e é~superficial,
pois nunca vai à raiz dos problemas que levanta, 
além de ser, muitas vezes, maldosa e leviana. 

A a1ta recepctividade da população, quase aCrí
tica, a essa imagem negativa divulgada incessan
temente pelos meios de comunicação, estimula 
ainda mais a deterioração dessa imageffi, sem 
que se discuta se ela corresponde ou não à rea1i
dade. Mas o que leva o povo a julgar assim? Certa
mente. a difícil situação econômica vivida por ele 
há tantos anos o leva a procurar responsáveiS 
diretos pelos problemas que. enfrenta, e quem 
atua na área pública está na linha de frente para 
se tornar o bode expiatório de um processo que 
envolve toda a socied~de. 

Mas há outros fatores que alinienià.m eSse dlma 
de descrédito, pois, se podemos dizer que, no 
atacado, isto é, ao generalizar o problema, falta 
razão ao povo, ·o mesmo não podemos afirmar 
quanto ao varejo, ou seja, na apreciação da ação 
individual de eminentes figuras da área pública 
que, agindo de forma suspeita, não têm seus atos 
apurados, julgados, nem recebem_, se fot o caso, 
a punição justa. . __ 

É preciso reconhecer, portanto; que Sucessões 
de escândalos_ enyolvendo _políticos e adminis~ 
tradores públicos, mal~apurados ou não apurados 
- ainda que muitos t:1eJ~s sejam simple§imente 
fabricados-, fatalmente levam o PC?VO ao desen~ 
canto e à generalízação. .c_ • . _ 

Não cabe a generaliza_çãol O administrador pú
blico comete e_rros, sim, como o administrador 
privado. Mas: também ~cefl:?l. E esses acertos_ não 
podem ser simplesmente ignorados, como pare
ce ser a tendência atual. 

Casos de corrupção ocorrem na adminiStração 
pública, sim, mas não com o _envolvimento, a 
profundidade e a ((eqüência com que·se insinua. 

É necessário então pretigiar o administrador 
público, da mesma (arma como_ se faz ~9rn o 
administrador privado. Envolvido pelo clima_ de 
desconf~ança, descrédito e despretíglo com__ que 
se tenta çercá~lo, o administrador público corre 
o risco de desencantar~se com as possibilidades 
de sua ação em favor do interesse públíco e cair 
na omissão e na inaçâo. 

Os corruptos devem ir para a cãdeia! Os inCOm: 
petentes _devem se: r a;fastados d~ suas funções! 
o~ que se apropriam dos bens públicos devem 
repor todo o prejuízo que causam a·o País! Mas 
os administradores honestos e cpmpetentes não 
devem pagar pelos erros al_heios, sendo injUsta~ 
mente penalizados. 

A saída da c:rise econômica e social que atinge 
o Brasil depende, sem dúvida, da aç:ão insubs· 
tituível da iniciativa privada, mas passa, também, 
inevitavelmente, pela ação dedicada dos adminis
tradores e funcio~rios públicos de todos os esca
lões e pela atuaç:ão política de alto nível de tantos 
homens públicos de nos~ Pa_is.lgnorar essa reali
dade, bombardear.s(s.tematicamente O-? _que i!IDu
tam na área pública, é atitude irresponsável, é 
um desserviço à Nação, que não atingirá seus 
grandes objetivos sem_ um<;~: comunhão de todos 
os setores interesséldp_s ~m alcançá~los. -

A economla nordestina, refletindo o quadro 
económico nacional, teve, em 1987, um ano de 

vacas magras, marcado pela recessão, pela queda 
das Safras agrícolas, pelo aumento do desem~ 
prego e do -~ubemprego. 

O resultado direto dessa situação, o pessimis~ 
mo, ·a desesperança, o sofrimento de nossa popu
lação ·criam as condições ideais para a execração 
dos que atuam na área pública, de uma fonna 
geral, e dos políticos, em particu1ar. 

Não pretendo analisar aqui as razões da crise 
ec::onômica que nos afeta. mas ê certo que atri· 
buí-la SiÕlplesmente à ação da classe política na
cional é solução simplista, que apenas tenta en
contrar um- responsável pelos problemas e não 
resolvê~ los. 

-E preciso ·enterider qlle a· Classe _política nacio
nal não é _um corpo estranho que paira sobre 
a Nação. Pelo contrário. Ela é legítima represen
tante daqueles que a elegeram e reflete suas ca
racterísticas, suas qualidades e vicissitudes. Não 

"âtentar ·para issO, ihsistir-na tese do dlvórcio entre 
~- dass~ política e o povo, que a elegeu, é apostar 
na infqüidade, é julgar que é possível o surgímento 
!fe sçluções caídas do_ céu para resolver nossos 
problemas. Ora, as soluções caídas do céu, as 
rr\udanças bfl,lSCas e mflãgrosas, as iriterVenções 
radicais, como já tivemos oportunidade de ver, 
não só deixam de i:ésoJVer 9s proble~s existen

_tes, como acaba!TI por criãr novos problemas. 
~A sUJ)eraçâci d~ crise _polític<\ e económica que 

vivemos passa pelo trabalho constante, pela bus
ca de soluções 9radativas, s-em o excesso das 
posturas radicais. 

~preciso eliminar o pessimismo. O Brasil, com 
sua sociedade_ complexa, com seu pOVo laborioso, 
cOm suas riquesas e potencialidades, é bem maior 
que as crises que hoje o assolam. 

?\dotemos um otimismo sêrio, embasado em 
põslÇõéi ·e açóes darãs,' objetivas e reais. 

Evitemos as generalizações. Procuremos, num 
clima de confiança, no duro trabalho do dia-a~dia, 
promover nosso desenvolvimento social e nosso 
CreSCTrfiento económico. - -
-A ação integrada, a comunhão de esforços, a 

c:::onf!ança e o respeito mútuos poderão nos levar 
a algum lugar. 

A crítica ácida, destrutiva, preconceituosa, ge
neralizada e infundada, só servirá para instituir 
a __ @arquia e __ o_ caos, desmoralizando o sistema 
deinocrâtico_ que tão duramente tentamos con
solidar. 

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

O SR. PRESJDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival 

. Baptista. -

(j"Slt LOWUVAL BAPTISTA (PFL - SE. 
Pronuncia o seguinte disc:urso.) -Sr. Presidente, 
srs: SenadoreS: 

A-fec::enfe viagem do Ministro de Estado da 
Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente, Prisco 
Viana, no dia 3 de fevereiro passado a Aracaju, 
teve como finalidade precípua a assinatura de 
convênios relativos à execução àe uma grande 

-variedade de obras da mais alta importância para 
o Estado de Sergipe. 

-- ~ Nesse conjunto destacam~se 12 contratos vi
sando à aplicação de recursos estimados em cer~ 

, -ca de 4 bilhões de cruzados, equivalentes a 
5.634.003 OTN, num vasto camplexo de obras, 
destinado à construção de 6243 conjúntos de 

unidades habitacionais nos Municípios de Taiço
ca, (Grande Aracaju), Tobias Barreto (fil), Maruim 
(ll~B), Barra dos Coqueiros e Laranjeiras- calcu
lados ao todo, em Cz$ 2.039.834.523,00. 

Na área do desenvolvimento urbano serão reali~ 
zadas obras de pavimentação, drenagem, esgotos 
sanitários, água potáveL_ energia elétrica e terraple
nagem, em Taiçoca (Cz$ 823.719296,00); ein 
Tobias Barreto- inclusive obras para os equipa
mentos comunitários (escolas, mercados, postos 
de saúde, delegacias; no valor de Cz$ 
11.328.130,00); no Município de Nossa Senhora 
do Socorro, para construção de unidades residen
ciais e equipamentos comunitários, Cz$ 
83.079.124,00 e <:z.$ 87.951.945,00. 

No conCernente ao saneamento básico foram 
destinados Cz$ 61.3843_~,00 para elabori!lção 
de estudos e projetas ( 1 ~ etapa) atencie_ndo às 
necessidades específicas_ dos Ml,lDicípios de !ta
baiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória~ Porto 
da Folha, Propriá, Simão Dias e Tobias Barreto. 

A ampliação do programa de Contrõle Opera
cional da Companhia de Saneamento do Estado 
de Sergipe, no Município de Aracaju, recebeU, 
inclusive para suplementação da 1• etapa da rede 
de esgoto, empréstimos no vã.ior de Cz$ 
213.815.550.00 e ez$ 41.301.081,00- ou 'seja, 
recursos para 3 'contratOs, no total de Cz$ 
315.500.540,00. . - . . . 

Nada- mais Seria preciSo él.Cre$'t_~htw como de-
_monstração_da transcendental importância de sua 
viagem ã Sergipe. ~ -· - . ~ . -

A convlfe do ilustre. Ministro Pri~~. Vlé\na tive 
a Safisfaç:ão de acompanhá~jçl até Aracaju, inclu
sive representando o Ministro do_Jnterkx, Jpão 
Alves Filho, que me encaminhou uma Carta, a 
qual solicito_ que seja incorporada a este meu_ pro
nunciamento. Viajou, também, com o MinistJ;o, 
o ilustre President~ çla Caixa Económica Federal, 
Doutor Mauríc;io Viotti. - · · 

- Por ocasiãQ da solenidade durante a qual forãm 
assinados, no Palácio Olímpico Campos, Os men
cionados ~onvênios, subscrjtos pelo Ministro Pfis.. 
co V~ana e pelo Governador Antônio Carlos Vala
dares e autoridades intervenientes, comparece
ram Secretários de Estado, o Prefeito de Aracaju, 
Jackson Barreto, Deputados Estaduais, lideran
ças políticas e empresariais do Estado, Prefeitos 

- e Vereadores, prestigiando, destarte, um dos mais 
importantes eventos de natureza preponderante
mente administrativa, em faGe das dimensões e 

..,.efe.tiva importância dos empreendimentos, obras 
e Seiviços decorrentes dos _inyestimentos possibi
litados pelos mençionados conv~nios, 
- Regressando a Brasília, no mesmo dfa, dese· 

. jaria encerrar este sumário· registro assinalando 
as extraordinárias proporções dos SetviÇOs presta
dos pelo MinistrO Prisco Via_na ao povo sergipano. 

Ao se deslocar de Brasília para Aracaju, com 
a patriótica finalidade de concretizar a substancial 
colaboração do Governo do Presidente José Sar~ 
ney através dos aludidos convênios, aO desenvol- -
vimento de Sergipe, o Ministro Prisco Viana tor
nou~se orador dos sentimentos de gratidão, esti
ma e respeito do povo sergipano. 

Cumpro, destarte, o dever de enaltecer o aeu 
desempenho à frente do Ministério da Habitação, 
Urbanismo e Meio Ambiente, como um adminis~ 
trador da mais alta categoria, pela sua indiscutível 

-comp':tênda e capacidade empree~de~ora. 
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Eram estas, Sr. Presidente, as considerações 
que desejava formular nesta oportunidade. (Muito 
bem!) 

Documento a que se refere o Sr. Seriãdor 
Lourival Baptista em seu disêUISo: 

Meu estimado amigo Senador Lourival 
Tendo em vista o cumprimento de missões 

que me foram atribuídas, não poderei, como era 
de meu desejo, atender ao atencioso convite do 
nosso prezado e eminente ainigO 7'11iliStrO PriSco 
Viana, para a solenidade de assinatura de convê
nios que irão beneficiar o nosso querido Estado 
de Sergipe, tão bem representado pelo ilustre Se
nador na Alta Câmara do País. 

Dessa fonna, solicito ao caro amigo fazer as 
minhas vezes no aludido evento, transmitindo 
também ao dinâmico e competente Governador 
Antonio Carlos Valadares as minhas congratula
ções, e creia-me- imensamente grato pela genti-
leza de sua atenção. --~ __ ___ .. 

Com um forte abraço, da amigo de sempre 
-João Alves Fllho. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno únicO, do Projeto de 
Decreto Legislativo n• 18, de 1986 (n' 122/86, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do convênio zoossanifáriO.para õ inter
câmbio de animais e de produtos de Origem 
animal, celebrado entre o GoVerno d<i Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da 
República Oriental do Uruguai, em Monte
vidéu, a 14 de agosto de 1985. (Dependendo 
de Parecer.) -

Nos tennos do art 6? da Resolução no 1. de 
1987, a Presidência designa o eminent~ Senador 
Severo Gomes para emitif-parecer sobre o Projeto 
de Decreto Legislativo n• 18, de 1987. 

O SR. SEVERO GOMES (PMDB-SP. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. -senadoreS: 

Encaminha O Excelentíssimo Senhor Presiden~ 
te da República, através da Mensagem n? 479/85, 
para a apreciação parlamentar, nos tennos do 
permissivo canstltuc!onal, o texto do Convênio 
Zoossanitário para o Intercâmbio de Animais e 
de Produtos de Origem Animal, celebrado entre 
o Governo- da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Oriental do Uruguai, em 
Montevidéu, 14 de agasto de 1985. 

Acompanha o citado documento, a exposição 
de motivos do Ministro das Relações Exteriores, 
no qual expõe a motivação do convênio, salien
tando, dentre outros aspectos, que: 

"O instrumento Prevê a criação de urri prO
tocolo em que se fixarão as condições sanitá
rio-veterinárias para a importação e a expor
tação de animais e de produtos de origem 
animal entre o Brasil e o Uruguai ... A celebra
ção de Convênio, em qüe se estipUlam os 
requisitos sanitários para as importações de 
carne de procedência uruguaia, visa igual
mente prevenir a imposição de eventuais bar
rejras sanitárias contra as exportações de car
nes e derivados brasileiros tanto para o Uru
guai quanto para terceiros países. 

Assim sendo, o CorivêniO dispõe sobre a 
troca mensal de boletins zoossanítários com 
dados estatísticos das doenças infecto-con
tagiosas e parasitárias dos animais constem
tes_das listas A e B do Escritório lnternacional 
de -Epizoótias (ElE).-AmbOS Os países se 
comprometem igualmente a comunicar ime~ 
diatamente _o eventual aparecimento, em 
áreas de exportação, de qualquer foco de 
uma nova doença da lista A. fornecendo in-

-- fofmáções---PormenOrizadas sabre sua exata 
localização geográfica, seus dados epizootio
lóglcos ou de difusão, bem como as medidas 
aâotadas para sua erradicação ou controle. 
Na eventualidade de reconhecimento de 
uma nova doença no território do país expOr
tador, que possa estender~se ao país impor
tador, o Brasil e o Uruguai se comprometem 
a suspender imediatamente a exportação de 
animais e de produtos de origem animal." 

Ao analisarirtos as peças dOcumentais deste 
projeto, observamos que o Ministério responsável 
pela operacionalização do ConvêniO não se mani
festou formalmente. 

Oficiâdo por requisição deste relator, ouviu-se 
o Ministério da Agricultura (Cr 2424/86 MA -
Divisão- de Relações Internacionais DIRIN/CIN
GRA, anexo) em que afirma ter participado de 
todas as fas_es_ de negociações sobre o Convênio. 
e"'-~undamentamos o nosso voto favorável pela 
aprovação do projeto de decreto legislativo ora 
examinádo, por satisfazer propósitos de preven
ção ~ profifaxia de doenças infecto-contagiosas 
e parasitárias, no comércio de produtos animais 
entre os dois países. 

Pelo exposto, pela aprovação. 

Ó SR. PRESIDENTE (Juthay Magalhães) -
Em discussão_o projeto, em turno único. (Pausa.) 

_ _!ião !ta-vendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Enc;:erraaa .ã diScussão, a votação da matéria 
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O Sr: Presidente (Jutahy Magalhã.,;) -Item. 
2: 

Discussão, __ ern turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n• 5, de 1987 (n• 4/87. 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do tratado sobre a proibição de coloca
ção de annas nucleares e outras de destrui
ção em massa nos fundos marinhos e leitos 
oceânicos e nos seus subsolos, concluído 
-a 11--de fevereiro de 1971, nas cidades de 

--Moscou, Londres e Washington, e assinado 
pelo Brasil a 3 de setembro de 1971 (depen· 
den~o de parecer.) 

Nos termos do art. 6? da Resolução no 1, de 
1987, designo o nobre Senador Francisco Ro~ 
llemberg para proferir o parecer sobre o Projeto 
de Decreto l,.egislativo nç 5, de 1987. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG • 
(PMDB - SE. Para emitir parecer.) - Sr. Presi~ 
dente, Sr.s. SenadOres: 

Em cumpi'iinento ao disposto no art. 44, inciso 
_I, da Constituição Federal, o Senhor Presidente 
da República encaminhou ao Congresso Nacional 
o texto do tratado sobre a proibição de colocação 
de armas nucleares e outras de destr.uição em 

massa nos fundas maiinhos e Jeitos oceânicos 
e nos seus subsolos, concluído em 11 de fevereiro 
de 197_1, nas ddades de Moscou, Londres e Wa
shington, e assinado pelo Brasil a 3 de setembro 
de 1971. 

A mensagem presidencial se faz acompanhar 
de exposição de motivos do Ministro das Relações 
Exteriores, que enfatiza a conventência da ratifica
ção do mencionado texto, que, de iniciativa con
junta dos Estados OriidoS da América e da União 
das Repúblicas Socia1istas Soviéticas,_ entrou em 
vigor a 18 cfe mar-o de 1972 e obteve_ a adesão 
de Estados das mais diversas regiões e grupos 
de interesse. 

A obrigação principal que o presente tratado 
estabelece para os Estados é a não-colocação, 
nos leitos marinhos e fundos oceânicos, a partir 
do limite de doze milhas de mar territorial estipu
lados na Convenção de Genebra sobre Direito 
de Mar, de 1958, de armas nucleares, de artefatos 

- de destruição maciça ou de instalações destina
das ao armazenamento, ensaio oU utilizaçao des
tes. Como procedimentos de verificação do com
portamento prescrito figuram a_ observação ou 
insp_eção ln ]oco, as consultas entre as partes 
interessadas e o recurso ao Conselho de Segu
rança das Nações Unidas. 

Entre os muitoS argumentos enumerados, pelo 
Ministro das Relações Exteriores, para justificar 
a aprovação do tratado, sob análise, figura o se
guinte, que transcreveremos: 

"Não há incompatibilidade entre o tratado 
e a legislação vigEinte no BrasiL A soberania 
sem exceções que exercemos atualmente 
sobre as duzentas milhas faculta permitir a 
observação prevista no artigo liJ do tratada. 
Por outro lado, a Convenção sobre o Direito 
do Mar, cuja entrada em vigor se antecipa 
para breve, não impede o exercido, na faixa 
entre doze e duzentas milhas, da obseNa
ção." 

Convém salientar que a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar, concluída em Mon
tego Bay, Jamaica, em 1 O _de dezembro de 1982, 
acinia referida, foi transformada em normajwidi
ca, na forma do Decreto Legislativo n?_ 5, de 1987, 
após aprovado pela Câmara das Deputados e pelo 
Senado Federal. 

De outra parte, cabe destacar a posição brasi
leira exposta na Exposição de Motivos n? 338, 
de lO de dezembro de 1986-anexa. Neste docu
mento, o Senhor Ministro de Estado das Relações 
Exteriores faz referência a posição brasileira quan
to à '1urisdição exclusiva do Estado costeiro sobre 
quaisquer estrutura de instalações na zona econó
mica exclusiva e na plataforma continental, abjeto 
de declaração do Brasil por ocasião -da assinatura 
da Convenção. Segundo esta posição, que se apli
ca aos engenhos cobertos pelo Tratado, nenhum 
Estado tem direito a colocar qualquer artefato 
na plataforma continental do Br_asil ou em seu 
subsolo". 

Esta posição deve, inclusive, ser mantida pelo 
Brasil ao efetuar o depósito de sua ratificação, 
da mesma forma que o fez por ocasião da assina
tura do Tratado sobre o Direito do Mar. adaptada 
nos seguintes termos, conforme o mesmo doeU~ 
menta: 

"Nada no presente Tratado Sétá interpre
tado como prejudicando, de qualquer forma 
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os direitos soberanos do Brasll na área do 
mar, do leito do mar e de seu subsolo adja
cente às duas costas, de acordo com a Con
venção das Nações Unidas sobre o Direito 
do Mar. No entendimento do Governo brasi
leiro, a palavra "observação", ta1 como consta 
do parágrafo 1 c do artigo III do Tratado, refe
re-se apenas à observação incidente no curso 
normal da navegação, de acordo com o Di
reito Internacional." 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação da 
matéria, na fonna do Projeto de Decreto Legis
lativo n" 4, de 1987, da Câmara dos Deputados. 

Este o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Juthay Magalhães) -
Passa-se à discussão do projeto em turno único. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria, 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re-
gimentais. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães)
Encerrada a Ordem do Dia, passa-Se à apreciação 
do Requerimento n~ 12, de 1988 de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Resolução 
n9 44, de 1988. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aProvam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Aprovad<? o requerimento, passa-se à aprecia

ção da matéria. 

"Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 44, de 1988, de autoria dos 
Senadores Fernando Henrique Cardoso, Car
los Ch.iarelli e Jamil Haddad, que modifica 
oart. 29 da Resolução n~ 22, de 1988, depen
dendo de parecer,_ 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de 
1987, designo o nobre Senador João Lobo para 
proferir o parecer. - -~ --

0 SR. JOÃO LOBO (PFL - PI. Para emitir 
parecer.) ~Sr. Presidente e Srs. Sehadores: 

A proposição em exame, de iniciativa dos ilus
tres Senadores Fernando Henrique Cãrdo-SO e 
Carlos Chiarem visa a a1terar o arl29 da Resolução 
nr22, de 1988, que cría Comissão de Inquérito 
destinada a investigar as denúncias de irregula
ridades na Administração Pública. -

A modificação cinge-se à ampliação do número 
de membros da referida Comissão de 9 (nove) 
para 11 (onze). 

Justifica-se o aumento da composição, con
soante esclarecem os eminentes autores da pro
posição, tendo em vista a faculdade a ser confe
rida aos pequenos partidos para a indicação de 
parlamentares que passarão a participai" da supra
c:ftada Comissão de Inquérito. 

A medida, inegavelmente, é conveniente por 
democratizar a participação política na comPo
àção do órgão técnico temporário incumbido de 
i'lYestigar irregularidades no âmbito da Adminis
tração Pública. 

No que tange ao aspecto jwídico-formal, nada 
há que impeça a adoção da providência aventada. 

Pelas razões expostas, opinamos pela aprova
ção do projeto em análise. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães)
O parecer é favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se 
à discussão do projeto1 em b.lmo único. 

O SR • .,JOSÉ IG!'IACIO fERRElRA (PMDB 
.:._ ES) :-Sr. Presiderrte, peçó a palavra 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
Tem a palavra o ?r. Senador José Ignácio Ferreira 

O SR. JOSÉ IG!'IACIO FERREIRA (PMDB 
- ES. Para discutir. Sem __ revisão do orador.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Desejo apenas fazer um registro, já que amanhã 
deve-se instalar essa Comissão, para que não pas
se despercebida, pelo menos, a atenção que se 
teve com relação a um aspecto formal, que nos 
pareceu da maior importância. 

Trata-se do _que consta do art. _37, da Consti
tuição em vigor e em face do texto da .resolução 
apresentada para efeito de constituição da Comis
são que amanhã deverá instalar-se. 

Diz o art. 37: _ 

_~'A Câmara dós Deputados e o Senado 
Federal, em conjunto ou separadamente, 
criarãO Corrilssões de inquérito_sobre fato de

-terminado e por prazo certo, mediante reque
rimento de um terço de seus membros." _ 

-- Apesãf da matéria ter merecido parecer favorá
vel, queremos deixar claro - porque este é um 
registro, inclusive, para o futuro - que o texto 
da resolução calcado na postulação que roi enca
beçada pelo eininente Senador Carlos ChiareUi, 
é-o-seguinte: 

''É constituída, nos termos do art. 37 da 
Cofisbluição FederaJ e do art. 170, alínea ''B", 
do Regimento Interno, do Senado Federal; 
uma Comissão de Inquérito -veja Sr. Presi· 
dente_- destinada a investigar, em profun
didade- até aqui não há referência alguma 
a fato determinado-as denúncias de irregu
laridades, inclusive _corrupção, na adminis
tração pública, ultimamente tomadas tão no-

--tóri~s pelos meios de ~uni~~~o," _ 

Indagamos, então, em que profundidade essas 
investigações serão feita~ _ 

-As denúncias de irregularidades, representam 
algo que pode ser leve demais e que vai se aden
sando até chegar à área crimina1, alcançando a 
com.~pção; irregularidades, inclusive corrupção na 
administração pública. Que administração públi
ca? 

Que entidade de Direito Público? União, _Esta
dos, Municípios, administração direta, adminis
tração indireta~ Ultimamente. Ultimamente, quan
do? Ontem, an-teontem, õ ano passado? 

Tomadas tão notórias pelos meios de comuni
cação. Quais meiõs de comunicação? 

De m;;~neira que me pareceu vago demais o 
que consta da Resolução n9 22. Nós deveremos, 
evidentemente, para não permitir <jue a ComissãO 
proçeda inconstitudonalmente, encontrar, ama
n!lã, quando da sua instalação, uma fórmula para 
que cumpramos o texto constitucional, traba1han
do sobre um fato determinado, ou seja, balizando, 
claramente, os limites de ação desta Comissão. 

Desejo apenas deixar este registro para que 
ná_o fique a impressão de que a todos passou 
desperce~ida esta colocação fluídica, que consta 

Fevereiro de l!fl 

na resolução e que, nos parece, colide fro,.:.... 
mente com o texto da Constituição FederaL 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) 1-
Cohtinua em discussão a matéria. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encefo 
a discussão. , 

Estando a matéria em regime de urgériciã, pl!s-
sa-se à votação do projeto. ' 

Em-votação. --

O Sr. Mansueto de Lilvor- Peço a palaVra, 
Sr. _presidente, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) l
Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto 
de Lavor. 

O SR. MAI'ISaETO DE LAVOR (PMDB -
PE. Para _encaininliaf a votação. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores.__ 

Essa CPI criada para averiguar as possíveis Cor
rupções e tráfico de influências, que são as irrehu
laridades de que f~a a resoluç:~o. é um pohto 
crucial nó funcionamento deste_ Senado._ · 

Todos sabem que os políticos em geral, o tpn« 
gresso em particular e, de modo particularlssifP.o. 
as CP!, não têm mais nenhum conceito na opirnão 
pública Ninguém acredita nos políticos, nos Se
nadores, Deputados, no Senado e na Câmaia co
mo instituições. E muito menos nas CPL O meu 
ilustre colega Senador Joãõ Menezes, após o seu 
pronunciamento- que foi até uma certa descon
tração para todos nós nesta_Tl_oite- ao cumpri
mentá-lo pelo êxito que teve com os aplausos 
ao- final do seu discurso, disse-me: E olhe que 
não falei na CP! da Ferrovia Norte-Sul. Disse-lhe 
eu: Fez muíto bem_ -ern nãO ter ralado, porque 
senão a coisa plorava:-

Assim como a CPI da Norte-Sul cuja história 
ainda não foi devidamente contada para a opinião 
pública brasileira porque a GráfiCa do"Senâdo ain
da não liberou a publicação do meu relatório -
espero que o libere logo - outras CPI também, 
inclusive aquela em que V. Ex'? foi Relator e que, 
com tanto critério e com tanta competência, fez 
_o relatório da CPI que investigou as causas: do 
racionamento da energia elétrica no_ Nordeste, 
não têm nenhwna _destinação prática, isto é,r ou 
não __ Chegam aos seus resultados ou os resultados 
são -inócuos. -

No momento em que, diante de toda esta cbn
fusão e celewna gerada, ultimamente, por Jse 
choque entre Govémo"-e CNBB, por uma sêrie 
de acusações dos grandes órgãos de lmprehsa 
sobre corrupção e tráfico de influências, que tui
minou, inclusive, com a série de reportagen~ no 
jornal Folha de S. Paulo, para não falar 'em 
O Estado de S. Paulo, em O Globo e :em 
tantos outros, não_é possível que, ao ser consti
tuída e aprovada esta CP! que vai investigck a 
corrupção e as irregularidades nos órgãos pqbli
cos, ainda se venha colocar a. objeção de que 
esta ainda é uma coisa etérea, não concreta. 

Aqui, não estou ilem contestando a colocação 
do meu eminente colega e_jurista, o futuro Presi
dente desta CP!, Senador José lgnácio Ferreira. 
Não contesto nem diretamente, S. Ex~ tem suas 
razões. Colocou a coisa juridicamente. No meu 
entender, data venia, di_scordo do nobre Sena
dor. Realmente,_há fato concreto. A CPI se e~ 
dra nos term_os da Constituição e do Regimento 
da Casa. EXistem fatos concretos a averiguar. Por 
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exemplo, um deles se refere à famosa lista qt.ie, 
~ comete terríveis injustiças, porque mistura 
111os com bugalhos. É preciso, inclusive, que se 
faça justiça. Há alguns nomes que estão lá indica· 
dos como fisiológicos. Logo, essa CPI não é ape
nas para condenar. Ela é inclusive para esclarecer 
e repor a verdade mal colocada, ou versões que 
aí estão a levarem opiniões ou informações distor
cidas à opinião pública brasileira. 

O Sr. José Fogaça - Permite-me V. Ex' um 
aporte? 

O SR. MANSI1EI"O DE LAVOR- Se fosse 
possíveJ, eu concederia, mas me parece_ que no 
caso de encaminhamento de votação- e já ago
ra no seU final- não será possível. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Não é possível, porque o nobre Senador está en
C811linhando a votação. Pediria, inclusi\l'e, que o 
Senador ~ansueto d~ Lavor .concluisse. 

O SR. MANSI1EI"0 DE LAVOR - Queria 
concluir, Sr. Presidente, dizendo primeíro da im
portância dessa CPI. Segundo, ela se enquadra 
perfeitamente nos termos da ConstituiçãO em vi
gcx. 

O art. 37 diz: 

"A Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal, em conjunto ou separadamente, 
criarão comissões de inquérito _sobre fato de
terminado e por prazo certo ... " 

Podem ser fatos também, porque o fato deter
minado jamais se encontra. O fato é esse. Trata-se 
da denúncia de corrupção. Não sabemos ainda 
se é urna, se são duas ou três. No caso, são 
fatos determinados bem divulgados. 

O objeto da CPl está mais do que claro, sendo 
preciso, então, dizer que o que parece justo, opor
tuno, é o que estamos votando aqui, e que meu 
\'Oto é inteiramente favorável; daí por que quero 
encaminhar favoravelmente esta matéria, isto é, 
no sentido de dar oportunidade a que_ todos os 
Partidos, ou àqueles chamados pequenos desta 
Casa, tenham sua representação, não apenas o 
PMDBeo PFL 

Esta votação é importante. Creio que é funda
mental a participação de um ou dois represen
tantes dos demais Partidos, além do PFL e do 
PMDB. 

Encaminho favoravelmente a matéria e reitero 
a: sua constitucionalidade, o seu pleno acordo 
com o regimento, a sua oportunidade e a grande 
expectativa que o povo brasileiro vai ter, mais uma 
vez - talvez pela última vez - nesse instituto, 
já tão desgastado, das CPJs do Congresso e do 
Senado. 

Era o que tinha a dizer.-

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lo
bio, para encaminhar a votação. 

O SR. EDISOl'l LOBÃO (PFL - MA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Instituto das Comissões Parlamentares de 
Inquérito tem sido wn instrumento valioso em 

todo o regime democrático. A_ ele recorrem Os 
Parlamentos toda vez que há um fato determi
nado, tido como eivado de corrupção e que pre
cisa ser examinado em toda a sua extensão, com 
a apuração pelo Poder Legislativo. 

No Brasil, deploravelmente, este instituto não 
tem contribuído para o fortalecimento da demo
cracia - e isto desde muitos e muitos anos -::
precisamente porque tem sido usado abusiva-
mente. · - -

-sr. Presidente, sou Parlamentar há dez _anos. 
Tenho três mandatos: dois de Deputado Federal 
e um de Senador. Mas antes eu já era jornalista 
político e _convivia com as práticas parlamentares 
desde 1962. Como jornalista pude fazer a coberM 
tura de diversas Corriissões Parlamentares de In
quérito na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal. E nisto estou de acordo, creio que com 
o Senador Mansueto de Lavor; não sei se foi S. 
.fX'_que fez esta menção, mas se o foi, estou 
de acordo com S. EX'. Não têm as Comissões 
ParlannenUrres de inquérito chegado a nenhum 
resultado prático, precisamente pelo descuido 
com que o Parlamento recorre a este extraor
dinário instituto da democracia. 

U certa vez, um artigo de um jornalista que 
alguns SenacJores conheceram e do qual foram 
até amigos, o Jornalista Benedito Coutinho. O 
Seii.ador Nelson Carneiro seguramente foi amigo 
de Benedito Coutinho. Tínhamos, naquela oca
sião, a UDN, que era um partido extraordinário, 
notável; na Oposição valores comoAdauto Cardo
so, Pedro Aleixo e Carlos Lacerda. 

Certa vez, o Deputado Adauto Cardoso solicitou 
a constituição de urna Comissão Parlamentar de 
Inquérito mais ou menos no estilo desta. Benedito 
Coutinho fez, então, um artigo na revista O Cru
zeiro e ctisse: "Adauto Cardoso pretende urna 
comissão universal de inquérito". E o que se pre
tende hoje: uma comissão universal de inquérito. 
Quando à constituição, já o disse aqui o Senador 
José lgnácio, e o fez ·opo~tunamente, tem que 
ser sobre fato determinado. A Constituição é clara 
e a lei que regulamentou este art. 37 é mais clara 
ainda: --

"A Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal, em conjunto ou separadamente, 
criarão comissões de inquérito sobre fato de

- terminado," 
QUal é o fatO determinado- desta Comissão? 

Simplesmente, não eXiste. Mencionou-se, aqui, a 
Comissão de lnquérito da Ferrovia Norte-Sul. Era 
um fãto determinado. Ali, foi dito expressamente: 

-para examinar posSivéls irregularidades ocorridas 
na concoiTência para a construção da Ferrovia 
Norte-sul. Era; pOrtanto, um fato determinado. 
E apresentaram-se alguns documentos ou indí
cios de documento, a partir do jomaJ que publicou 
o resultado da concorrência. Mas, neste caso, não 
há absolutamente nenhum fato determinado; há 
apertas a-universalidade do problema. 

O Senador José Ignácio, que é um jurista e 
que tem, não só a minha amizade, mas o meu 
respeito pelo seu talento, sua inteligência, sua 
competência e sua seriedade, vai ser o Presidente 
da Comissão e é quem nos adverte para o absurdo 
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que estamos cometendo, com a criação desta 
Comissão Parlamentar de Inquérito. E S. Ex" faz 
muito bem, pois tem a responsabilidade de, como 
Presidente, conduzir a Comissão de Inquêrito. E 
o que não pretende o Senador José Jgnácio? Não 
pretende_S. ~que esta Coinissão sirva para des
roorjl)izac,_ ainda mais, o Instituto das Comissões 
Parlamentares de Inquérito. 

Faz muito bem S. Ex",- portanto. Cumpriu, com 
exação total, o seu dever e tem, por isso, os meus 
aplausos. 

Sr. Presidente, este Governo não deseja ocultar 
nenhuma possível corrupção, muíto pelo contrá
rio; pediu o Presidente da República até ao Presi
dente da CNBB que o ajudasse nessa tarefa de 
localizar a corrupção, no seu GÕVemo, para: que 
Sua Excelência possa puni-Ia com rigor. 

Mas, o que se_ pretende fazer aqui não é uma 
contribuição ao processo democrático e, muito 
menos, ao Governo. O que se pretende fazer é 
lançar uma_ imensa confusão neste País, como -
se não já estivéssemos bem servidos de proble
mas de ordem política, social e econôrnica. 

Lamento, portanto, Sr. Presidente, que estaCo
missão - mais esta - tenha o destino que vai 
ter, pelos descaminhos, pela imprecisão e apenas, 
quem sabe, pelo desejo de manifestar urna oposi
ção cerrada, total, ao Governo. Nenhum governo 
democrático se mantém democrático, se ele não 
tem -oposição. Sempre defendi a existéncia de 
uma oposição firme e rigorosa. Mas, para ser fliTTle 
e rigorosa, ela não precisa ser injusta, nem andar 
pelos descaminhos da: vida pública. 

Sr. Presidente, só posso lamentar, portanto, que 
esta Comissão tenha este triste destino: Muito 
obrigaqo a V. EX' 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
A Mesa esclarece que a Comissão já foi consti
tuída. Estamos votando, apenas, a ampliação do 
núriiero_de Membros da Comissão; ela foi consti
tuída, seus Membros indicados pelas diversas Li· 
deranças, e será instalada amanhã, às 12 horas. 
Portanto, em votação o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprOVam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Nabor Júnior - Sr. Presidente, peço 
verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)-
V. & tem todo o direito de solicitar a verificação. _ 
Sendo evidente a falta de quorum, vou suspender 
a sessão, por 1 O minutos. Apenas, os pequenos 
Partidos não ficarão representados na Comissão. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 20 horas e 14 minutos, a 
sessão é reaberta às 20 horas e 24 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
-Está reaberta a sessão. Sendo evidente a falta 
de quorum, a votação da matéria fica adiada. 

A Mesa constata _que também não temos núme
ro pata continuar a sessão. 

Nestas condições, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 45 mi
nutos.) 
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RESOLUÇÃO N• 198, DE 1987 

Remttiftca a Resolução n' 38, de 1987 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação feita no DCN, (Seção II), de 
2-12-8?. na página 3419, art. ]9 da resolução, 

Onde se lê: 
~· 11 de outubro de 1985, ambas do Senado 

Federal, ... 
Leia-se: 
... 11 de o_utubro de_l976, alterada pela Resolu

ção n9· 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, ... 

RESOLUÇÃO N• 201, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Arai 
Moreba Estado do Mato Grosso· do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
4.914,47 Obrigações do Tesouro Nado
nal-OTN. 

RETIFICAÇÃO . 

Na publfcação feita no DCN, (Seção 11), de 
2-12-87, página 3420; arl:. ]9 da resolução, 

Onde se lê: 
... , em_cruzados, a 60.000,00 Obrigações do 

Tesouro Nacional- OTN, ... 
Leia-se: 
... ,em cruzadps, a 4.914,47 Obrigações do Te

souro Naciomif- OTN, ... 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do artigo 42, inciso VJ, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

SENADO FEDERAL 
RESOLUÇÃO N• 227, DE 1987 

AutOriZa-a Prefeitura Mumclpai de Be
lo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
à Côrifrâtar 0J)er.1Çã'o' de crédito Do valor 
c-orrespondente, em cruzados, a 
466.400,00 Obrigações do Tesouro Na
donai-OTN. 

Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Belo Hori~ 
zonte, Estado de Minas Gerais, nos termos do 
artig_q. 2o da ~esolução _n_o 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada _pela Resolução n~ 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a_c:pntrat<,tr operação de crédito nova~ 
Jor -correspondente, em cruzados, a 466.400,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
à Caixa Ecánômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à implantação 
de rede de esgoto pluvial, no município. 

Art. 2° Esta resolUÇão entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

(•) Republicar por haver saído com incorreç:âo no,DCN, 
(Seção 11), de 6:12-87, na pág. 3696.--

Faço_ s_aber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do artigo 42, inciso VI, da ConStitUição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seQ-Uirite 

RESOLUÇÃO N• 228, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura MuiÜclpal de Be
lo.HoriZonte, Estado de Minas Gerais a 
Co~_lratar operação de crédito no valor 

~-correspondente, em cruzados, a 
466.400,00 Obrigações do Tesouro fia· 
donai-OTN. 

Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Belo Hori
zonte, Estado de_ Minas Geiais, nos termos do 
artigo 29 da Resolução n" 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operaçào de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 466.400,00 
Obrigações do Tesouro Na_cional - OTN, junto 
à_ Ca~ Etónômica Federal, eSta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS, destinada à ampliação da 
rede fiSica de ensino de 19 grau, no municplo~ _ 

Art. 2o Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
-Senador HumbertQ Lucena, Pfesjdente. 

(•) Republicar por haver saído_com incorreção no DCN, 
(Seção U), de 6-12-87, na página 3696. 

Faço saber que o Senado Federal aprOvou, '· 
eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos CtO 
art. 52, item 30, do Regimento Interno, promulgo 
a seguinte 

RESOWÇÃO N• 28, DE 1988 

Modifica o artigo ~ da Resolução n~ 
~. de 26 de janeiro dé 1988. 

Art. }9 O artigo 29 da Resolução n~ 22, de 
26 de janeiro de 1988, do Senado Federal, passa 
a vigorc_~.r com a seguinte redação: 

"Art. 2~ A Comissão constituir.:se-á de 
11 (onze) membros e terá o prazo de 90 
(noventa) dias para apresentar suas conclu
sões." 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Árt. 3~ Revogam-se as dispO-siç:Oes em con-
trário. -

Senado Federal, 10 de fevereiro- de 198-8. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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SUMÁRIO 
l-ATA DA t6• SESSÃO, EM 9 DE ·da República Orienta] do Uruguai, em Monte~ 

FEVEREIRO DE 1988 vidéU, ·a 14 de agosto de 1985~ Aprovado. 

1.1-,ABERTURA -Redação final do Projeto_ de Decreto Le-
12 -'EXPEDJENIE glslativo r\? 18/86. 'APrOvac:fu. À promulgação. 

-Projeto de Decreto' Legislativo no _5/87' 
1.2.1- Requerimento que_ãprcwa o texto do Tratado sobre a Proibi-
-N9 14/88, de autoria do Senador Hum- ção de Colocação de Armas Nucleares_e ou-

berto Lucena e outros Senadores~ solidtando, trli:S,.de destrLJiçã6 em Inas_Sa nos fundos mari-
que em data a ser oportunamente marcada, nhos e leitos oceâhicoS e nOs seus subsolos, 
Sf':;:ja realizaQa sessão especial do Senado para - - Co!Íduído a 11 de fevereiro de 19i1, nas cicia-
homenagear .a memória do ex-Senador João ~_es de Moscou, Londres e Washington, e assi-
Agripino. n~âQpelo Brasil a 3 de setembro de 1971. 

1.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n9 44/88, gue modi
fica o art. 29 da Resolução no 22, _-de 1988. 
Aprovado. 

- RedaÇã6 final do Projeto de Resolução 
n• 44/88. Aprovada. A promulgação. 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 18186, 
que aprova o texto do Convêriio Zoos~anitárlo 
para o Intercâmbio_ de 1\nim<iis e de Produtos 
de Ori!Jéril Ahfmal, celebrado-entre o Governo 
da RepúbUCa Federativa do Brasil e o Governo 

APrOVado. · 

- Redação final do Projeto de Decreto Le
g~l~~vo n9 5~8?. Aprovado. À pr~mulgação. 

1.3.1 -Matéria apreciada após a Or
dem.doDia 

"""-Requerimento n9 14, de 1988,- Hdo no 
~P.~ient~ da presente sessão. Aprov_ado. 

);~~2 -.Dis~sapós a_ Ordem do Dia 

·-· SEiYAD.OR CARLOS N.BERTO - Êxodo 
n.lfã:I. -

SENADOR GUILHERME PALMEIRA- Es
cassez de chuvas no Nordeste. 

SENADOR JOSÉ 101'/ÁGO FERF{EJRA ·
Nivelamento dos preços das tarifas de serviços 
públicos. Gravidade do momento económico. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- DISCURSO PRON()NCIADO EM 
sESSÃO ANTERIOR 

. -Do Sr. João Menezes, proferido na ses
são de 8-2-88 

3-ATOS DO PRESIDENTE DO SE
NADO FEDERAL 

-N• 15, 16, 17, 18 e 19, de 1988 . 

4- PORTARIA DO PRIMEIRO-
SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL 

-N" 2, de 1988 

5-MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LiDERES DE 
PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DE coMissõES 
PERMANENTES 

Ata da 16~ Sessão, em 9 de fevereiro de 1988 

1 ~ Sessao Legislativa Extraordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. José lgnácio Ferreira e Jutahy Magalhães 

AS 20 HORAS E. 30 MINUTOS, ACHAM-SE Tâ;>ora'-CfdSáboiadeCaivalho-MauroBene-
PRESENTES OS SRS SENADORES: vides___:: Carlos Alberto- Lavoisier Maia~ Hum-
Mário Maia - Nabor Júnior - Leopoldo Perez berto Lucena - Raimundo Lira ...:... M~rco Maciel 
- Aureo_Mello --Odacir Soares-:- Ronaldo Ara~ - AnioÍ:üo Farias - Mansueto _de_ Lavor - Gui
gão - O lavo Pires - João Menezes - Almir _ lb_~~~ Palmeira-:- Diva! do Suruagy- T eotoniO 
Gabriel - Jarbas Passarinho --João Castelo- -~Vilela Filho - Albano Franco - FranciSco Ro-
Alexandre Costa- Edison Lobão -João J.pbo llem~e~g_'- Lourival Baptista - Luiz Viana -
-Chagas Rodrigues -Álvaro Pacheco-~ VU"gílio Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar -.José lgnácio 

Ferreira - Gerson Camata --João Calmon -
Nelson Carneir'o - Itamar França - Alfredo 
Campos- RonanTito- Severo Gomes- Fer
nando Henrique C.irdoso -Mário COVaS ..:_·rram 
Saraiva - lrapuan c'ostã Júnior - Pompeu de 
Sousa .....:. MauriciO Coriêa ~ Meira Filho-.:..:. Lo_u
remberg Nunes Rocha - Mendes Canale - Ra
chid Saldanha Derzi - Leite ChaveS - Affonso 
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Camargo-~José Richa - Jorge Bàrnhauseli __ 
-Dirceu Carneiro-- Nelson Wedekin-:- Carlos 
Chiarelli -José Paulo Bisol-José Fogaça. 

O. SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
A lista de presença acusa o comparecimento de 
62, Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
decli!lro _aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniCiamos nossos tra
balhos. 

Não há expediente a ser _lido. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. Primeiro-Secretário. -~- - · · 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 14, de 1988 

Nos termos do art. 222 _ _dq_Regim~nto Interno, 
requeremos que em data a ser oportunamente 
marcada, seja realizada sessão_especial do Sena
do para homenagear a mem~ria dó ex-Seriador 
João Agripino. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 1988. -
Humberto Lucena - Jarbas Passarinho -
Nelson Carneiro- Chagas Rodrigues- Dir
ceu Carneiro - Rachid Saldanha Derzi -
Jutahy Magalhães - João Calmon. 

. O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
De acordo com o art. 279 __ 90 Regimento Interno, 
o requerimento lido será ·objeto de dellberação 
após a Ordem-do Dia: - · · · 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Há orador inscrito. COtfCêdo a palavra ao nobre 
Senador Áureo Mello. 

O SR. ÁUREO MELLO- Sr. Presidente, de
clino da minha inscrição e aguardo oportunidade 
mais adequada. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

_ art._-Z:>..daRe.solução n"' 22,-de 26 de janeiro de 
1988. 

Sala das Sessões, 9 -de_ fe:verelro de 1988. 
-João Lobo, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
ri"' 44, de-1988. ---

FãÇO Sabei- ciUe O~_Sen~ado Federal aprovou, e 
eu, _Presidente, nos termos do art. 52, item 30, 
dO Regirriento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃo" N' , DE 19áS 

Modifica o artigo 2~ da Resolução~ n~ 
22, de 26 de janeiro de 1988. 

O Senado Federal resolve: 
Art 19 O artigo 29 da Resolução n9 "22,- de 

Z6 de janeiro de 1988, do Senado Federal, passa 
_a vigo~_ar .com a se~uinte _redação. 

"Art. 29 A Co"misSão tonstituir-se-á de 
11 (onze) membros_ e _terá o prazo_ de 90 
(noventa)_ dias_ para apresentar suas _conclu-
sões." -

Art. -2" Esta ~e$0JtiÇão entré\1. em vigor na data 
de sua Publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em con
trário. 

. O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
-~-Em disCUssão a red8ção "ftflal. (Pausa~) 

Não havendGI quem peça a palavra, _encerro 
a discussão. 

Encerfada a discussão, a matéria é dada q>mo 
- definftiva;niente· aproVada, rios termos r~9imEm-

taiS. . . 
o- projeto vai _à promulgação. 

Neste momento, o Sr. Juti!Jhy Magalhães 
deixa a cadeira da presidência, que é assu

_- mida pelo Sr. José lgnácio Ferreira. · 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
-'-Item 2: ·· · 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução no 44, de 1988, de autoria- dos -
Senadores Fernando Henrique ·caràOso e -
Cal-los -Chiarelli, que modifica O art. 2? da 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Leglslativon918, de 1986 (n9122/86, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do convênio zoossanitário para !J inter
câmbio de animais e de produtos de odgem 
animal, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da 
República oriental do Uruguai, em Monte- -
vidéu, a 14 de agosto de 1985, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, Proferido em Pie-Resolução nn 22, de 19EB, te-ndo _ 
PARECER FAVORÁVEL; proferido em ple

nário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária anterior, tendo sido a discussão en
cerrada e a votação adiada por falta de quorum. 

Em Votação o Projeto _ . 
Os Srs. Sena-dores que o aprOvam queirani per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final da matéria que 

será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 44, de 1988. 

O Relator apresenta a redaçâo final do" Projeto 
~ .de Resolução n9 44, de 1988, que. moclifica o 

nário. 

:_A .cli_s_c~ã~ ~a matéri~_ (o~ encerrada na t>essão 
extraordináda anteriOr; tendo sido a votaçãó adia
da por falta de quorum. 

Eni vOtação o Projeto. 
- Os Srs~ Sei'li;idores que O aprovam quetram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final da matéria que 

será lic!_a pelo Sr. Primeiro-Secretário. -

É lida a Seguinte 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 18, de 1986 (n~ 122/86, 
na Câmara dos Deputados). 

-c Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 18, de 1986 (n• 122/86, 
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na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do_ COnvênlo Zoossanitário, pãra o Intercâmbio 
de Animais e de Produtos de Origem Animal, cel~ 
brado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo _da República Oriental do 
Uruguai, em Montevidéu, a 14 de agosto de 1985. 

Sala das Sessões, em 9 de fevereiro de 1988. 
-João Calmon, Relator. 

·ANEXO AO PARECER 

R.edaçiío Hnal do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 18, de 1986 (n• 122/86, 
na Câmara d~s Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou.· 
nos termos do art. 44, item I, da Constituição, 
~ eLi, , - Pr"eStde-nte do Sen~do Federal, promulgo 
o seguinte _ 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1988 

Aprova o textO do Convênio Zoossa~ 
JÚtário para o Intercâmbio de Animais 
e de -PrOdutos de Origem Animal, ceie~ 
brado enb'e o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Oriental do Uruguai, em Montevi
déu, a 14 de agosto de 1985. 

O CongressO Nacional decre"ta: 
Art. 19 É aprovado o texto do Convênio Zoos

sanitário para o Intercâmbio de Animãis e de Pro
dutos de Origem Animal, celebrado entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e O Governo 
da República Oriental do Uruguai, em Montevidéu, 
a 14 de agosto de 1985. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
C6Tlgresso -NaCional quaisquer Atos~ PrOtocoloS 
ou Ajustes COmplementares de que p·ossam re
sultãi' reVisã-o ou modificação deste acordo. 

Art. 29- -Este Decreto Legislativo entra em vi
gor na·aata: de-sua- publicação. 

Art.- 39 Revogam-se as disposições em con-
trário. · 
-----

O SR. PRESIDEN1E (José lgnádo Ferreira) 
- Em diScUssão a redação final. (PaUsa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encetrãda a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen-
tais. - --

o-prOjero-varà- promurgação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-ltem3: 

Votação, em -turno Único, do PrOfeta de 
Decreto Legislativo n~' 5, de 1987 (n? 4/87, 
na Câril.ara dos Deputados), que aprOva o 
texto do tratado sobre a proibição de cOloca
ção de armas nucleares e outras de destrui
ção em massa nos fundos marinhos e leitos 
oceânicos e nos seus subsolos, concluído 
a 11 de fevereiro de 1971, nas cidades de 
Moscou, Londres e Washington, e asSinado 
pelo Brasil a 3 de setembro de 1971, tendo 

PARECER FAVOR.-Ã.VEL, proferido em Ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior, tendo sido a votaçã_o adia
da por faJta de quorum. 
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Em votação o projeto. 
. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação fmaJ da matéria que 

.se:á lida pelo Sr. Primeiro-Secretário. · · 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 5, de 1987 (n' 4/87, na 
Câmara dos Deputados). 

O Relator apres_enta a redaçáo final do Projeto 
de Decreto Legislativo no 5, de 1987 (n9 4/87, 
na· Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Tratado sobre a Proibição de Coloc.ação de 
Armas Nucleares e Outras de Destruição em Mas
sa nos Fundos Marinhos e Leitos Oceânicos e 
nos Subsolos, concluído a 11 de fevereiro de 
1971, nas cidades de Moscou, Londres e Wa
shington, e assinado pelo Brasil a 3 de setembro 
de 1971. 

Sala· das SeSsões-, 9 de fevereiro de 1988. -
Francisco RoUemberg, Relator. 

ANEXO AO PARECER. 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n"' 5, de 1987 (n' 4/87, na 
Câm""' dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Naciona1 aprovou, 
nos termos do art. 44, item I, da Constituição, 
e eu, ~residente do Senado _federal,_ promulgo 
o segwnte . . _ .--,-. _ 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• ,DE 1988-· 

Aprova o texto do Tratado sobre a 
Proibição de Colocação de Armas Nu
cleares e Outras de Destruição em Mas
sa nos Fundos Marinhos e Leitos Oceâ
JÚcos e nos seus Subsolos, concluído a 
11 de fevereiro de 1971, nas cidades de 
Moscou, Londres e Washington, e assi
nado pelo Brasil a 3 de setembro de 
1971. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. 19 É aprovado o texto do T ~~ta do sobre 

a Proibição de Colocação de Armas Nucleares 
e Outras de Destruição em Massa nos Fundos 
Marinhos e Leitos Oceânk:oa e_nos seus Subsolos, 
concluído a 1 I de fevereiro de 1971, nas ciçlades 
de Masco~, Londres e Washington, e assinado 
pelo Brasil a 3 de setembro de 1971. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Art 3~ Revogam-se as disposições em con-
trário. .. .. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
- Em discussão a redação final. (Pausa.) 
~ão havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Eneerraâa a discussão, a matéria é dada co~o 

d:finitivamente aprovada, nos ternlos regimen
tais. 

O projeto vaf à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferretra) 
- -Encerrãda a Ordem do dia, passa-se, agora, 
à votação do Requerimento n9 14, de 1988,1ido 

··nt5· Expediente, para a realização de sessão espe~ 
dai do Senado em data a ser oporJ:unamente fixa
da, para homenagear a memória do ex-Senador 
João Agripino. 

Em votação_. _ _ 
9s Srs. Senadore-? que o aprovam queiram per-

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

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 
Alberto. 

O SR. CARLOS ALBERTO (PTB- RN. Pro
nurtda o seguinte discurso._} - Sr, Presidente, 
Srs. senadores: 

Ninguém pode desconhecer, hoje, que o fenô
meno do êxodo rural é a principal causa da dete
rioração da qualidade de vida nos_centros urba
nos. 

___ ~se êxodo, porém, ~o longo do tempo, tem 
Se o-riginado na queda dQ padrão de vida do ho

-mem rural brasileiro. 
A cada cija, mais trabalhadores rurais, frustrados 

diante das injustiças- a faha de terra, de moradia, 
de _escola, de assistência à saúde - se vêem 
na contingência de ter que abandonar o seu lar 
e partir para a aventura da cidade grande. 

To dos concordam - os administradores das 
cidades, os urbanistas, os técnicos, O próprio Go
verno; que é preciso conter o êxodo rural e s_uas 
tão cruéis conseqüências. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago, 
hoje, a esta tribuna, o grito desesperado de uma 
mfcrorregião do -rrteu Estado, que tem resistido 
heroicamente a t~O ~~ iiljusto quadi-o de aban
dono e esquecimento. 
. Trata-se da microrregião do Agreste Potiguar, 
integrada por 21 munidplos, onde mais de 80% 
da população traba1ham no setor primário e são 
obrigados a sobreviver com uma renda mensal 
inferior a um saláriO mínimo; 

Por quê? 56 exi_ste uma expl!càção: a falta de 
qualificação da mão-de-obra. 

Ainda hoje, com 80% de sua população vivendo 
na zona ruraL a região agreste não conta com _ 
um úriico eStabelecimento de ensino destinado 
a prepãrãr técnic~?s para a sua principal atividade. · 
E-f!iãis: em nenhum· dOs seus 21 munfcíj)ios exis
te q~Jquer_~al c:ta presença do GovemciFederal, 
_esped~.m~nte na áreá dà. educação. 

Não é posslyel perrrlitir que t8I SitUação seja 
perpetuada. 

Por isso, ao vir a esta tribuna, chego com a 
convicção de_ que o Governo Federal, através do 
Ministério da Educéição, agora sob a sensibilidade 
e o patrioti_s~o do MiniStro Hugo Napoleão, é 
<? principal interessado na correção dessa distor
ção. 

Sei que há uma grande dívida social acu~ulada 
e que é impossível resgatá-la de uma só vez. 

Mas, é i!:Qp_!:es~indível que o primeiro passo seja 
dado. E este prime[ro passo, Sr. Presidente,.Srs. 
Senadores, é a cát1Stn.ição de uma Escola de 
Técnica Agrícola para_ servir _à microrregião dO 

. Agrest_e Potiguar. 
A cidade de Nova_Crliz, pólo da região, ostenta 

todas as condições para sediar o empreendfmen
to, que precisa ser iniciado o mais imediatamente 
possível. 

Com-ele, certamente, o"Agreste Potiguar_come
çará a viver uma noya era, a partir da !inegável 
capaddade de multiplicação dos efeitos de uma 
política de ensino adaptada às condições, às ca
racterísticas e aos interesses prioritários de cada 
comunidade. -· · 

Tenho Certeza de qUe este primeiro passo será 
o início de uma escalada-de desenvolvimen~o que, 
sem dúvida, Pela sua capacidade de r.esiStir, o 
povo do Agreste eslá preparado a encetar, espe
cialmente se não lhe faltar o apoio, o estímulo 
e a presença do Ministério da Educação:~ 

Era a· que tiflha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- Coricedó ã palavra ao nobre Senador_ QyUher-
me Palmeir~. - - -

O SR. OOILHERI'IE PALMEIRA (PFL-AL 
Pronuncia o seguirite discurso.) -Si', Presidente, 
Srs. Senadores: 

I:: do conhecimento desta Casa e de toda a 
Nação a desesperadora e aflitiva situação do Nor
deste, mafs uma vez vítima da irregularidade e 
escassez de chuvas, que lhe atingem de forma 
ddica. 

Quando GoVernador do meu Estado, iniciei as 
obras de captação das águas do São Francisco 
para, através de adutoras, levá-las às regiões do 
Agreste e do Sertão. - _ _ 

:Baseei-me em projeto do meu sayçlOSQ pai, 
-o Senador Rui Palmeira, para tentar fazer des8pa
recer do meu Estado o quadro secular de miséria, 
que é veemente atestado do esquecimento e do 
abandono em que vive o _ _Nordeste. .. _ . 

Sucedendo-me, o SenadQr Oivaldo Suruagy 
deu continuidade àquelas obras. Entretanto, ainda 
resta multo a fazer, e, assim, Alagoas vive dias 
de aflição. 

Ali estive, recentemente, e cons4ltei o despre
paro e o desapreço do Governo Estadual, com 
o Sr. Fernando Collor de Mello mai~ preocupado 
coin o seu projeto político pessoal do que com 
a sorte de milhares e milhares de a1agoanos. 

As dclicas secas que eram punição, até recente_ 
passado, para as regiões do Agreste e do Sertão, 
hoje atingem igualmente a região da Mata, com 
graves e sérios problemas para a agroindústria 
caOav:Jeira, base quase que exclusiva da economia 
estadual. - · · · 
· '5rs. Senadores, detenho-me no que ocorre 

agora com· o" sistema sucro-alcooleiro alagoano, 
atingido pela irregularidade e escass~ das chuvas 
e vítima, há longos anos, de uma política de pre
ços para os seus produtos. 

Dentro do contexto agrícola e industrtal de Ala
goas, a agroindústria canavieira ocupa uma área 
em tomo de sete mfl quilómetros _quadrados, que 
representa 25% da área global Qq Estado, onde 
ViVem·- e trabalham, aproximadamente, 800 mil 
pessoas. _ .. 

_ Nesta safra 1987/88, os pfodutores _de cana, 
de aÇúcar- e de álcool do Estado sqfrem com 
a gravidade de uma estiagem, que lhe traz perdas 
irreparáveis, com a redução de sua produção agrl
cola, em tomo de 30% e industrial de, aproxima
damente, 20%_ . 

Configurada esta situação,_ a agroindústrla ca
navieira, que já sofre os efeitos, ao longo do tem
po, de uma incorreta política de preços, que a 
faz descapitalizada e endividada, verá agora agra- _ 
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var-se a sua crise, ficando sem condições de cum
prir os seus compromissos sociais, comerciais 
e bancários, bem como as suas obrigações de 
pagamento de _ _taxas e impostos. 

Já se inicia no meu Estado wn processo de 
demissões em massa, na área canavielra, sendo 
fato comum a presença de grande número de 
trabalhadores rurais às margens das estradas, 
sem que para eles exista qualquer tipo de trabalho. 

Retrata-se, assim, o caos_social que _s_e avolu
mará nos próximos 15 dias, quando a safra 
1987/88 estará precocemente terminada. 

Preocupados com as suas responsabilidades 
sociais e financeiras, os produtores de cana, açú
car e álcool já se dirigiram ãos S_enhores Ministros 
da Fazenda, Mailson Ferreira da Nóbrega e ao 
Presidente do Banco do Brasil, Camilo Calazans, 
sugerindo-lhes e pleiteando a adoção de medidas 
que podem contribuir para minimizar a dramática 
situação que vive aquele sistema produtor. 

Assim sendo, toma-se necessária a antecipa
ção, em caráter emergencial, de parte dos finan
ciamentos de entressafra pelo_ Banco do Brasil, 
para que po:>sam ser in!cíados novos serviços na
quela região, _como forma de garantir empregos 
a milhares e milhares de alagoanos. Igualmente, 
urge o reescalonamento dos compromissos resi
duais, cujo pagamento estava previsto para aquela 
safra, com a redução da correção monetária sobre 
os referidos débitos, a fun de adequar o seu rees
calonamento à situação financeira das empresas. 

Também é importante que seja estabelecido 
pelo Banco do Brasil uma linha de crédito para 
a Fundação da Lavoura, como investimento, com 
a finalidade de recuperar o contingente de canas 
perdidas na referida safra. 

Insisto, porque sinto ser do meu dever, na ne
cessidade de uma urgente modificação na política 
de preços para a cana, açúcar e álcool, porque 
a atual, além de injusta é desestimulante, é ilegal 
ao ferir a Lei n~ 4.870, que dete"rinin.3 que aqueleS 
preços sejam ftxados com base em lavantamento 
de custos, elaborado por organismos governa
mentais. 

Ao iniciar-se a safra I 987/88, os produto de 
cana, açúcar e álcool do meu Estado tinham co
mo certa a fixação de um preço justo para os 
seus produtos, uma vez que eles estavam defasa
dos em relação aos seus custos. 

Devo esclarecer que _os custos de produção 
da agroindúsbia canavieira são periodicamente 
apurados pela Fundação Getúlio Vargas, por força 
de convênio existerite entre ãqüelã fundação e 
o Instituto do Açúcar e do Álcool. 

A 26 de agosto dO ano Passada;·a-Presideiite
do 1M, em longa exposição de motivos, encami
nhada ao Ministro da Indústria e do Comércio, 
através do Oficio PRESIIBSB/5/87, solicitou um 
aumento de 68,1% para a cana e de 70,1% para 
o açúcar e o álcool. 

Entretanto, os aumentoS- concedidos na safra 
87/88, em 3 de setembro, ·7- de-outUbro, 29 de 
outubro e 3 de dezembro passados, somaram 
52,34%. Os índices de inflação, neste mesmo pe
ríodo, totalizaram 41 ,92%, praticamente absor
vendo aquele reajuste. 

Recentemente, comiss.!o interministerial no
meada pelo Senhor Presidente da República, com 
a finalidade de propor medidaS para o sanea
mento financeiro das empresas daque1e sistema, 
afirmou em seu relatório que ''o saneamento do 

setor pasSa obrigatoriamente pela r_e_visão dos cri
térios hoje utilizados para a remuneração da in
dústria canavieira". 

Sr._ Presidente, Srs. Senadores, é lainentável o 
descaso do governo do meu Estado e dos órgãos 
governamentais da República, em face deste qua
dro de_ preocupação e desespero, de miséria e 
dor, que vive Alagoas, atingida em sua principal 
atividade. Creio que é chegado o momento de 
uma análise cuidadosa desta situação, que pode 
evoluir para um estado de convulsão soda!, nos 
campos e cidades alagoanos. 

Creio que é urgente que sejam atendidas as 
justas reivindicações do empresariado e agricul
tores alagoanos e adotadas medidas emergen
cials, que soluCinonern a grave crise. E qUê não 
fiquem somente nestas medidas; que sejam ado
tadas, em seguida, outras que afastem de Alagoas 
e do Nordeste o fantasma da seca, com o c_ortejo 
de fome e de miséria. 

O Nordeste_ e o meu Estado não podem conti
nuar na condição de mendigos perante _a Nação 
e os nordestinos .e os alagoanos não podem per
manecer como filhos_abandonados deste grande 
País. - -

Lamento estar nesta _tribuna, trazendo-lhes tais 
fatos. Gostaria de trazer-lhes pãlavrãs de fé, pro
clamando a integração do Nordeste ao todo só
cio-econômico naciol-tal. 

lnfeUzmente isto me é negado, como a milhões 
de.nÕrdestinoS. · · 

Era o· que ·tíiiha a âizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!)" 

Durante o discurso do Sr. GuUherme Plamei
ra, o Sr. José Jgnácio Ferreira deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr.-JuttJhy 
Magalhães. 

O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
_Concedo a palavra ao nobre Senador José lgnácio 
Ferreira. 

~ O SR. JOSÉ IGI'IÁCIO FERREIRA 
(PMDB-ES. Pronuncia o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente, Srs. Constituintes: 

_PeJo que_tem noticiado a chamada grande im
prensa, o Governo chegará ainda este mês ao 
pretendido nivelamento dos preços das tarifas-dos 
seiViços públicos; a fim de que, já a partir de 
março, sejam elas reajustadas em tomo do índice 
de inflaçã.o _do mês anterior. É fonte da informação 
o titu1ar da Secretaria Especial de Administração 
de Preços _(SEAP), Edgàrd de Abreu Çardoso, a_ 
quem se atribui também a afirmativa de que o_ 
Governo e.spera que as indústrias de produtos 
com preços livres de controle igualmente usem 
eSsa regra· Corria base. _ . 

Agóra; POis, e ·o Próprio- Governo: tOdo-j:>ode
rOso e arbitrário na fiXação mensal dos índices 
infladonáiiõS-do mercado interno, que esta_rá inte
ressado _-ávido, sempre mais e mais, na busc-a 
dê dinheiro para cobertura de seus crescentes 
gastos- em manter a "verdade tarifária". Vale 
di_ler: d_or_a_vantê, valha-nos ÕeÜS!, a administração 
e:conômica do País seguirá de forma rigorosa o 
comando da inflação; fiXando-se na cômoda posi

. ção de dependente e, portanto, de realimentador 
do process<: inpacionário. 

E o caos unmente. 
Recolho, igualmente, nas páginas_ dos jornais 

da última semana declarações atnbuídas ao de-
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missJ9nário Superintendente da Sunab, Celsius 
Lodger, já escolhido para execer a Otefia de Gabi
nete da Secretaria-Geral do_ Ministério do Planeja
mento, que os produtos livres do _controle de pre
ços do Governo ......:. e_ aí já são raras as exceções 
-foram reajustados em janeiro com percentuais 
considerados muito altos, ou seja, acima da varia
ção inflacionária. Houve casos de reajustes acima 
de 100% como o óleo de soja, a margarina, biscoi
tos, farinha-de-mandioca e sabão .em barra, todos 
eles ~omponent_es da ceSta básica; e da Usta não 
escaparam os "controlados" corno massas, deter
gentes líquidos e em pó, bombril e absorventes 
hlgiênicos, para não_ dtarmos o arroz, ·o feijão 
e a maioria_ dos hç:.rtifrutigranjeiros, indispensáveis 
à alirn~ntação çlo povo, do povão que constitui 
mais de dois terços da população brasileira_ e: que 
é _obrigado a s_e equilibrar na corda bamba de 
dois ou três salários mínimos, quando não na 
obscuridade da chamada economia invisível. 

E todos eSses aumentos, reconhece a autori
dade, tiveram como motivação na "expectativa 
de um_ novo congelamento de preços",- isto é, 
o empresariado está negando- ao GóveinO qual
quer sentimento de credibilidade e, por isso, au
menta os preços enquanto pode- acirrando ain
da fiais a espiral inflacionária. 

Temos, então, a admlfif, ccifupulsoriamente, 
que doravante as tarifas dos serviços públicos en
tram na c;iranda especulatória, impulsionando ca
da Vez mais a inflação para patamares mais e 
mais elevados. 

Cuidem-se, donas-de-casa de todo _o Pais. Ali
mentos e remédios vão rarear nas casas de todos 
os assalariados. Não há mais adffiJnistração eco
nômlca no Brasil, cujo Governo se rende oficial
mente à inflação e passa a estabelecer as tarifas 
dos serviços públicos segundo a expectativa infla-
cionáffa. Valha-me Deus. -

Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, "a ecoriómia do 
Pais chegou ao fundo do poço". -

Sim. Foi isto mesmo que V.E:Jr-S- acabaram de 
ouvir. Repito para os incrédulos: "a economia do 
País chegou ao fundo do poço. E não há outra 
perspectiva, no momento, que não seja a de wna 
reversão no quadro de queda". 

Afirm~va Qrave, sem dúvida:, muito grave. Não 
ê, contUdo, uma profecia apocalíptica de mera 
avali;;ição conceituai. _Nem é minha - mas, o 
([lie a toma riiaiS alarmante, é o fato de que_ traduz 
avaliação feita pelo Miilistro Mailson da Nóbrega, 
titt,.llar do M.inistério da Faz_enda, a quem está atri
buída a mais importante carQa de responsabi
lidade ria condução da economia nacional. 

São declarãções àquela autoridade atribuídas 
pela imprensa nas noticias sobre o encontro do 
próprio Miilistro da Fazenda-em sua recente reu
nião com sindicalistas do Estado de São P_aulo, 
na -última semana (dia 2), quando os represen
tantes dos trabalhadores lhe reivindicaram a ma
nutenção da política salarial vigente e alterações 
na tabela de retenção do Imposto de Renda na 
fonte, encontro a que stdez presente o também 
Ministrq AJmir P8:ZZianoto, do ljabalhc;>. 

Segundo o Sr. Mailson d:a Nóbrega, que se es
tendeu em considerações sobre a gravidade do 
momento econom!co, "se não houver wna re__cu
peração substancial da economia nos próximos 
seis.meses, o Brasil entrará nwna recessão bru-
lal . . ~ 
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Não pode passar despercebida nesta Casa a 
ressonância das terríveis manifestações do Minis
tro da Fazenda, sobretudo quando o pr6prlo Go
verno se confessa Impotente sem receita neril 
remédio para comandar a reversão desejada. Os 
preços disparam fora de qualquer controle, a es
peculação financeira atinge--ruveis alarmantes, ne
gociamMse papéis privados e títulos govemamenM 
tais em busca de mais e mais dinheiro, não há 
poupança e os juros altos inviabilizam qualquer 
investimento e a própria administração pública 
corre atrás da inflação incontrolada, programando 
awnentos- tarifários mensais, concorrendo para 
dar mais empuxo à espiral dos preços a caminho 
da estratosfera. 

Umito-me ao registro da fala ministerial. 
Dispensam-se comentários! 
JV\as não me dispenso de solicitar a reflexão 

de V. Ex". 
Etã o i:Jue tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Mufto Bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada 
a presente sessão. 

(Levanta-se a_ sessão às 20 horas e 15 mi
nutos) 

DISCURSO PF<ONUNCIADO PELO SR. 
JOÃO MENEZES NA SESSÃO DE 8!2188 
E Q(JE, ENTREGUE À REViSÃO DO O!M· 
DOR. SERIA PUBUO\DOPOSTER/ORMEN· 
7E. 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA. Como 
üder.)- Sr. Presidente e SrS.-s-ehcidores: 

Deveria' ocupar hoje a tribuna do ·senado o 
nosso eminente colega e_ meu amigo Senador 
Jarbas Passarinho, mas, por circunstâncias ou
tras, deixou de fazê-lo, o que, naturalmente, está 
privando esta Casa de ouvir o seu pronunciamen
to, sempre brilhante e oportuno. 

Esse fato de falar o senador _Jarbas Passarinho 
sempre lúcido me fez lembrar Nabuc_.o_ de Araójo; 
Ele, há longos anos, _em um de seus discursos, 
pronunciou este trecho, que reputo fundamental: 
''A História nos diz que fatos de multa importância 
que têm mudado a face dos Estados, que têm 
deCidido a vida dos povos, se têm consumado 
não porque todos quisessem, não porque a maio
ria quisesse, mas porque nii1QUém se opôs". 

Realmente, esse é um fato importante e esse 
e um trecho lapidar de seu discurso. Sabeoios 
yue, se a pessoa não se defende, os doestas_ vão 
aumentando e acaba não resistindo. E temõS 
exemplos cruciais que demonstram a veracidade 
deste pronunciamento de Nabuco de Araújo. _ 

Por exemplo, o General Augusto Pinochet sofre 
combate de todos os lados. Ele se defende, luta, 
suporta e caminha em frente; Corazón Aquino, 
mulher extraordinária __ que luta a todo momento, 
é ameaçada de deposição com levantes, revolu
ção e manifestações populares. Porém, mantém
se no poder, porque se defende; o nosso vizinho 
Presidente Raul Alfonsín, Presidente da República 
Argentina, também sofre pressão. No entanto, S. 
EX se defende apesar de insatisfação em setores 
das FOrças Armadas e dos sindiC:ãtOs e se man· 
têm no poder; ultimamente, Gorbatthev começa 
sofrer pressão por causa do seu sistema de gover
no, mas está reagindo. Na última semana, ele 

demitiu uma alta personalidade do governo, por
que, segundo S. f)r, essa personalidade estava 
agindo no sentido de impedir que se desenvol· 
vesse_ o seu plano económico, social e político 
que vem traçando. . 

ObServem V. EJcoS que a HiStória nos demonstra, 
na vida política, na vida pública, que todos têm 
que tomar atitudes, defender-se. Se não o fiZer 
o cidadão acaba envolvido pelos fatos, até chegar
mos a_um ponto em que não tem mais condições 
de defesa. -

Vemos, no Brasil, atualmente, que se_bate muito 
forte contra o GOvernO em-assuntos variados, co
~eç~do pela eleiÇão direta, que é o ponto cru
cial, como se se tratasse de um fato novo. Cria-se 
uina- êeleurrla enorme, procurando dar uma de
rnonstração de que esse fato vem da pressão 
popular, no sentido de mudar, de alterar o sisteiria, 
toda_a-_orientaÇ:âo que existe na ConstituiçãO. 

TerriOs, por exémplo- e se bate também mui
to fõite- o assi.mto do empreguismo. Todo mun
do reclama do empreguismo e se diz isso -e aquilo 
contra o poder, mas esse é um fato justificável, 
onde cada um reclama julgando que não foi aten
dido. 

Tem'os acortup"Çâo.Todos falam contra a cor
rUPÇãO_ e_ fica tudo no ar; ninguém traz os fatos 
principais. São acusações çompletamente irres-
ponsáveis que vão criando, em todas as áreas 
do Paí~, uma sltu?ção difícil e de_ desmoralização. 
Tem-se a impressãO de que todo mundo que 
está na vida pública, na política, pode ser, ~ qual

-quer momento, acusado de estar envolto na cor
rupção. 

FatOs cqmo e~s_es predsa!T'J S'?r defendido.s, 
precisam ser enfrentados, para que não cami
nhem a passos largos e levem o nosso País a 
um ponto indesejável. - -

Muito falado, tambérri, é o fato do enrique
cimento ilícito, sobretudo_ na política, nos Estados 
e no Pats, de pessoas de grande representação 
política, que sofrem esse tipo de acusação. O 
assunto fica na quase totalidade no ar e a popuM 
Jação çomeça a não saber se é verdade ou men
tira, porque os Jornais, o rádio e a televisão ncíti
ciam, e tudo vai ficando rlo limbo, sem nenhuma 
explicação determinada- e precisa. 

Há ·outro assunto causando grande dfficulaadé: 
a desvalorização do_ CrUzado, que vem influindo 
fortemente na vida hrasileira, que vem causando 
essa dificuldade econômica _e financeira. como 
conseqüência, há também a desigualdade e o 
desassossego social. Tudo em decorrência da 
desvalOilzação canderlte da nossa moeda. E ilão 
se diga que não é isso que ocorre. Por exemplo, 
hoje se diz que uma casa custa 100 milhões_de 
cruzados sendo que, há poucos anos, custava 
1 milhão. A casa é a mesma, não melhorou n~.d_a; 
apenas- ·õ Valor do dinheiro mudou. E essa crise 
monetária é muito impOrtante no desequilíbrib 
da vida. 

Temos outro fato que tem causado grande ;i
culdade: a moratória. Houve uma ]l,lta tremençla 
em tomo da moratória, já que não se sabia se 
se pOdia ou não fazêMla. Passamos quase um ano 
_nessa discussão, sem encontrar realmente aquilo 
que mais nos interessava, porque outras forças 
impediam esse ou aquele procedimento. Vemos, 
agora, que estamos voltando àquele passo inicial, 
Ol,l seja, terminar cpm a moratória. Isso tudo é 
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a História que está passando e ocupando; dia 
a dia, todos os nossos meios de comunicação. 

No Sen~do juntaram-::se áS vozes nialS diversas. 
O nosso· eminenle C:oléga -- hOje-não -esreaqui 
presente- Senador Fernando Heririque Ca-rdoso 
fez um discurso belíssimo, um diScurso acadê
micO; prOCuraiido repetir o que tem aconteCido 
durante esse tempo todo, sem ilJostrar os_cami
nhos e a solução para tantos fatos. Falou bonito, 
nuin discurso acadêmfco, sociológico, d_eu as 
suas idéias e princíPIOs, mas nãi:i apresentoU solu
ção nenhuma 
-- ChegOu inesmQ a afUTOàr que em :Sâo' Paulo 
existe até um cãncer que atinge a existência de 
uma guerra lárval', conio conseqüência da con
centração Urban·a com t6xicos;·ladroâgem, misé
ria, além de atacar a -ilegalidade no Rio de Janeiro, 
onde a. contravenção tem mais poder do- que o 
poder constituído; Esquecê o eminente SEmaâor 
que foi Líder aesse Goverhd,' e ligado de muito 
perto ao Presidente da República, com quem teve 
ligações muito estreitas. 

Por outro lado, podemos perguntar, por exem
plo, quem são os Governadores do Rio de Janeiro 
_e de São Paulo. Em Sáo Paulo, é o nosso eminente 
colega, de quem fui companheiro, Orestes Ouér
cia, do Partido do eminente- Senador Henrique 
Cardoso; no Rio de Janeiro, é o Dr. Moreira Fran
co·, do Partido do eminente Semidor. 

o Sr. seVero GOmes ::__ Pefmite v. -~ um 
aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES - Com i!tulto pra
zer. 

O Sr. Severo Gomes - O nobre Senador 
fez referência ao pioblema- de ·corrUpção, de coi
sas que andam no ar e que dificilmente Se conse
guem indentificar ou perceber. Gostaria de lem
brar _ao rrqpre_ Senador que recentemente o Presi
dente_ Qa -%p@j_ica, recebendO a visita de D. Lu
ciano Men-des de_ Almeid_ª, deci~JO!l a _ele que 
tinha ap~a99 a corrupção no BNH e que, portan
to, o tinha fechado. Ora, se essa corrupção foi 
apurada,_ se o BNH foi fechado - aliás, não foi 
fechado~ foi apenas iilcorporado à Caixa Econô
mic_a_ - !1-ª-<?:. houve um Singu1ar brasileiro que 
ftco.u 5:3~~ndq o nom~ ~ess~~- cu~pados, quando 
o próprio Presidente da República diz que aPUroU 
a existência de corrupção no BNH. O que, então, 
percebemos é-que se pode apurar a corrupção 
e se mahter ã ímj:lliflidade. · 

O SR. JOÃO MENEZES ~O ap~rte de V. 
& tem procedência quando_fala, sobretudo~ na 
CNBB, que aliás já foi cantada aqui com muito 
efituSias·mo, com muito carinho ... 

O Sr. Leopoldo Perez- Apenas como deta
lhe SenadOr, por Tavõf." O Presidente disse que 
tinha apurado indícios de corrupção no BNH, e 
não apurado corrupção no BNH. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Fechou o BNH 
por corrupção. 

O SR. JOÃO MENEZES - O Presidente 
da CNBB já teve a sua palavra, a sua_ mensagem 
festejada- cOm- muito entuSiasmO pelo meu emiM 
nerite, irreqUieto, irite!igente companheiro, que e 
o nObre senador PompeU de SOusa, pelo Distrito 
Federal. Efe se esquec·eu-ap~naS da história do 
Banco Ambrosiano, esqueceu•se de_ falar nisso. 
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E Vemos, por exemplo, hOje,- ila revista Veja, que 
há deta1hes da denúncia da CNBB, como hâ deta
lhes também do final da conversa de D. Luciano 
com _o Presidente José_ Samey. São essas coisas 
todas que estão acontecendo. 

O nosso emínente_companheirO~ por quem eu 
tenho a maior admiração pela sua inteligência, 
pela sua capacidade -, Senador_ Itamar Franco 
-também falou, lastimou o Orçamento unifica
do, que não é orçamento da União, que ninguém 
viu, que ninguém sabe. Ora o Orçamento da 
União fOi votado aqui no Senado, o Senado votou 
e aprovou. Então devíamos, na hora, ter visto isso, 
e devolvido esse orçamento. Esse seria o procedi-
mento correto. __ _ 

Estou dando os fatOs, iião quero (jue_ tomem 
isso como_tuna desatenção a qu~quer campa· 
nheiro, é um fato da História, é uni fato_ histórico, 
é uma situação que -está aconteCendo, que está 
existindo. 

Por exemplo, o nosso companheiro Severo Go
mes, por .quem eu· tenho _a maior admiração, é 
um homem que tem a sua trajetória política, a 
sua ide_ologia política bem traçada, bem arruma
da, nós sabemos bem os caminhos que ele segue, 
dá um aparte agora, aproveitando o assunto da 
corrupção e fica no ar, já rebatido pelo eminente 
Senador Leopoldo Peres, do Amazonas, quando 
S. Ex' esclareceu o assunto e as coiSas como 
estão se desenvolvendo. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex
tun aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES- Com mUitO Prã
zer. 

O Sr. Nelson Carneiro - Apenas para se 
situar aqui neste pout pourri que V. fr está fa~ 
zendo dos problemas naCiCinaiS, numa Semaria 
muito própria, que _é ·a-do carnaval, V. Ex- está 
misturando arlequins com pierrôs, com serpen
tinas; neste momento' V. EX' está invadindo uma 
seara, o que pode trazer complicações diplomá
ticas. O Banco Ambrosiano "é do Estado da Vatica
no, com o qual o Brasil mantém relações diplomá
ticas~ o Banco não tem nenhum relacionamento 
com a CNBB. Não sou muito afeito aos problemas 
da CNBB, que é uma entidade d.e bispos brasi
leiros, já que é a Conferência Nacional dos Bispos 
BrasileirOs, qUe não pode ser responsável pelo 
BancO Ambrosiano, que é do Estãdõ do Vaticãno, 
um Estado com o qual o Brasil ma-niém-relações 
diplomáticas. De _modo que peço· a V. Ex~ que 
nesse pout pourri não vá ferir os melindr~s à_ip!o
máticos do Estado do Vaticang. 

O SR. JOÃO MENEZES- O eminente Se
nador Nelson Canleiro entrOu na discUssão com 
o seu tamborim e a sua cuíca (risos), fazendo 
uma pequena digressão, porque acredito que es
tamos tratando um assunto, seguindo um roteiro 
certo, porque estamos explicando o que se tem 
passad_o. Ninguém pode desmentir o que esta
mos afirmando, porque esses fatos têm aconte
cido, eles _existem; Fazen1_os esta afini"JaçãO para 
chegarmos ao ponto de afirmar que estamos vi
vendo uma crise, que é em função de todos esse.s 
fatos que vêm ocorrendo ultimamente. 

O Sr. Nelson Wedekin -Permite_ V.Ex" um 
aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES- Ouço o eminente 
Senador Nelson Wedekin. -

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - -
Solicito ao nobre Senador JoãO Menezes que _não 
=conced~ ma~s apã~es -após ouVir o ri. obre f?~n,ad~r 
Ne)sory Wedekin, p~rque o_ tempo de _v_. _E:<' já. 
se· achã esgotado. - - --

O Sr. Nelson Wedekin - Mas e~ apenas 
dizia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que depois 
de toda~ esSãs_ observações o Sena~or J_oão Me
nezes chega à conclusão que nós eStamos_ em 
uma crise, o que realmente é uma descoberta 
bastante original e_ nov~. N;esse sentido. ~ nova. 
Tãrtlbém o Senador Pompeu de Sousa sabe qUe 
o Alberto Dines, há algl:JIO _ t~mpo, elll ~m_o de 
4 ou· 5 anos, tinha - se _não me engano - no 
jomal a Folha de S. Paulo, uma crônica, _um 
~a_d:ígo um comentário semanal que se,.Cbamava 
o "Jornal dos Jori1ais", e V. ~_faz alguma coisa 

_ pareCida em relação à situação dos Senadores, 
, porque falou do desempenho dos Senadores Fer
nC!ndo ,He..nriqile, Pompeu de Sousa, ManSúeto 
de Lavor e Severo GOni.eS." E antes rriesino que 
V. ~ (?ça referência a todos os demaiS, pOrque 
me parece que é p<ira isso que se vai eilCaTi!inhar 
o·seu pl"onunciamento, queria fazer a defeSa do 
meU üder Fernando Henrique Cardoso, por ra
sõ~ óbviaS. Estou no exercício da Liderança, e 
V. E;t<.~'- çpm _.alguma iroriia, disse.. que o discurso 
se S. E"X' foi acadêmico. Mas _o que o Senador 
Fernando Henrique Càrdoso fez foi tráÇar, Com 
aS suas pr6Priã5 palavras e com o brilllantismo 
de sempre, vamos dizer assim, um QUãdrO da 
crise brasileira, colocando algumas opÇões - o 
próprio discurso do Senador Fernando Henrique 
CardosO fala em opções para crise ~ âJgumas 
questões que são da maior importânciâ, 'não co-
mo forma de soluções. Nenhum de nós tem capa
cidade, nem V. Ex", nenhum de nós desta Casa, 
e nem, deste Pais ~em condições de num discurso 
dar as soluções para os problemas e para a crise 
que V. Ex", ao final do seu pronunciamento, desco
briu. -De rriodo que, nenhurri de rlóS, tem que 
d.3r soluça o para a crise, nem V. EX' nem ninguém, 
por uma razão slinples, porqUe não há mágica 
e· não se faz isso· num pronunciamento. O que 
pode ser feito foi o que o Senador Fernando Henri
que Cardoso fez, com multa propriedade e muita 
inteligência, seildo, aliás elogiado- por todos· os 
seus pares naquela ocasião, apresentando defini
ções de caminhos pOssíveis, divisando caminhos, 
colocando algumas opções, num· discurso que 
defendo neste momento, porque V. Ex", em toda 
esta Casa, foi o único a criticar o pronunCíaniento 
de nosso Uder. 

0 SR. JOÃO MENEZES - Muito obri· 
gado pelo aparte de V. EX' mas não vejo nenhtuna 
razão de ser porque rlão esto_u atacandO aqui o _ 
SenadOr Fernando Henrique Cardoso,_ estou fa
zendo um exame daquilo que penso, pois V. EX\' 
como democrata, não vai-me impedir de fazer 
um exame do acontecido. 

~-Estou--sentindo qUe V. Ex• está um pouco 
no mundo da lua, porque está falando que eu 
é que estou descobrindo a crise. V. Ex~ então 
não sabe qUe estamos em crise econ6nifca, em 
crise_ finan_çeira, _ em crise social? Pens_ei que V. 
Ex" "nâO.Sabia, porque pela maneira como falou 
está Yivendo numa outra dimensão e está aChan~ 
do _qlie estes fatos que nós estamos alinhavando 
aqui -estãó-ini:omodando. -
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Q fato de procurarmos dizer a verdade, aquilo 
que pensamos que é Verdade, pOde até não ser 
verdadeiro, pelo menos, até o momento, ach-o 
qi..ie _ eSta é quê é a vefâade, _é o que eu penso, 
o que eu acr_e_dito. 

E. é por-isso que se·dá essa c:rise toda. A crise 
-tem·- pffi'neiro a sua preparãção, a sua maneira 
de_ ser, com o desequilfbrfo da pro-dução e do 
consumo, aquela coisa toda. E os fatos vão se 
assoberbando, crise de produção, crise de consu
mo, de preço, até_ chegannos ao "Krack"; que 
dizer, ao desregramento total. A minha concep
ção~ .é depois dess_e _ "Krack" pelo qual estamos 
passando, vamos entrar em tuna fase de recupe-
ração, haverá uma recuperação nonnal para essa 
crise.que vivemos; Penso que isto pode acontecer. 
É este o meu pensamento e, então, o que estou 
procurando fazer, é deixar registrado nos Anais 
do Senado, para: a histõria, o meu pensamento. 

A crise que ai está vem se desdobrando, não 
apareceu assim· ao- acaso; ela yefo aumentando, 
veio sendo criada de diversas formas. 

Podemos partir de uma _crise de subprodução 
que aconteceu e, também, de uma crise defidtâria 
de- prodUçao, porque, qUando acabou o Plano 
Cruzado, veio aquela crise tOda, não daVa- mais 
a produção; e tivemos, a críSe- monetãriã;-·que 
é latente, como todos sabem, pois, hoJe, um dólar 
já ultrapassou a barreira dos cem cruzados. 

Este é o fato que temos presente. 
QoStaria d.e conce4er o aparte do eminente Se-_ 

na dor Mansueto de Lavor, mas não sei se ·o Presi
dente pennite. 

- O S~. PRE51DENTE (Jutahy)'lagalhães) -
Embora_ e~stejamos também com mais uma crise 
de desrespeito ao Regimento, eu pediria a V. Ex' 
que concluísse o seu pronunciamento. -

O SR. JOÃO MENEZES- Ainda bem que 
não s_ou eu o autor dessa crise; ela é diária, nesta 
Casa Ela é vista aqui constantemente, onde as 
pessoas_ falam, ou demais, ou de menos. 

· Há alguns_ dias, houve uma sessão que termi
nou- às 13 horas, tendO coineçado" às I Oh, e só 
um orador falOu. E não era Uder do Governo, 
mas o seu Lider do PMDB. Falou 3 horas e todo 
mundO aceitou. Foi bom, ningUém reçlamqu na
da, inclusive V. Ex" 

Concedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. M.ansueto de Lavor - Senador, se 
eu pUde acompanhar o desenrolar do discurso 
de V. Ex", creio que no começo V. Ex~ comparou 
Pinochet com Alfonsl'n e Corazón Aquino;·das Fili
pinas, mas chegou à seguinte_conclusão:·é pre-
ciso haver defesa, senão a pessoa leva a pior, 
seja tun Ch.efe de Estado. Neste sentido eu queria, 
só para não Perder aquela idéia inicial do seu 
dfscurso, dizer que- recentemente ·o Presidente 
Samey vem de indicar o seu representante nesta 
Casa, exatamente com a finalidade de fazer a defe
sa do Governo, aqui no Senado. O Governo se 
achava desprotegido e, com toda a razão, com 
toda a legitimidade, se bem que não com o apoio 
no Regimento, constituiu aqui o seu Líder, o Uder 
do_ GQvemo _que depois, inclusive, foi constitUído 
líder honoris causa da Maioria, porque também 
era impossível não situar-se fora do Regimento. 
Então, houve um acordo para que fiCasse_ tam
bém com o· título da Maioria, até para viabilizar 
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o seu espaço. Assim, houve toda essa faci~dade 
aqui, até por cima do Regimento, para que o nobre 
üder do Governo, o nosso companheiro. colega 
e amigo, Senador Saldanha Derzi, pudesse fazer 
a defesa do Presidente Samey. De modQ que não 
é mais por falta de voz em defesa do Governo 
Samey que ele vai fracassar, pois no Senado há 
uma voz de defesa. Reconhecemos as dificulda
des. do Líder Rachid Saldanha De_rz,i e creio que 
V. Ex' deve contnbuir com o Uder do Governo 
para fazer uma boa defesa do mesmo nesta Casa. 
E não é ·por iSS-O que o Governo Samey vai ter 
maiores dificuldades para o futuro. Agora, quanto 
às outras dificuldades apontadas por V. Er, sim, 
como por exemplo, a desvalorização do cruzado, 
a inflação, a recessão e essas ameaças de corrup
ção, que não estão tão no ar, com_o V. Er diz. 
Temos aí fatos multo graves. Além desse exemplo 
do BNH, há o fato de um recente Ministro que 
não foi escolhido pelo PMDB, mas uma escoJha 
pessoal do Presidente Samey, que era _o seu Se
cretário de Ação Comunitária, da CEAC, e depols 
foi nomeado Ministro do Planejamento pelo pró
prio Presidente Sarney e, portanto, uma escolha 
pessoal e não partidária a do ex-Ministro Aníbal 
Teixeira, que sai dizendo que há corrupção no 
Governo - até prometeu dar nome aos bois, 
mas desistiu. Então, não é apenas este ou aquel_e 
senador que levanta essa suposição, não é apenas 
a imprensa, mas essa denúncia parte até de pes
soas que até há pouco participaram da _equipe 
governamental, do primeiro escaJão do Governo, 
como é o caso do Ministro Aníbal Teixeira. Então, 
eu diria que realmente não é algo que está no 
ar apenas - essas denúncias de corrupção pois 
já toca de perto à nossa funç~o. ao nosso_ trabaJho 
de investigar e contribuir para que esses esdareci
mentos cheguem à opinião pública brasileira. De 
modo que creio que, se é por falta de defesa 
nesta Casa, o GoVerfló-Sãffiei estâfuillto bem 
nesse sentido, com a escolha do Lfder Rachld 
Saldanha Derzi, que, inclusive, numa reunião da 
Bancada do PMDB, foi saudado portados e houve 
o desejo de que S. EX, o Uder do Governo nesta 
Casa, tivesse o melhor sucesso~ E rió5 tOdoS _dese_
jamos que ele o tenha, não apenas na defesa 
do Governo, mas na defesa da verdade e na defesa 
da democracia. t isto que eu espero que V. EX 
também faça. 

O SR. JOÃO MENEZES- Muito obrigado, 
eminente Senador, pelo aparte de V. Ex" Verifico 
que, realmente, o Presidente José Samey talvez 
tenha lido também essa parte do discurso de Na
buco de Araújo e colocou agora, no Senado, o 
nosso eminente companheiro, Senador Rachid 
Saldanha Derzi, que deverá estar sempre pronto, 
em posição de alerta, para fazer a defesa cons
tante do Governo. Ele é o Ud_er do Governo, está 
aqui para representáMio e, naturalmente, procurar 
o meJhor caminho para dar soluçâo a todas essas 
indagações. Agora o Governo tem Um líder, que 
é o Senador Rachid Saldanha Derzi. 

O Sr. Edison Lobão - Permite V. Ext um 
aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES - V. EX' tem o 
aparte. 

O Sr. Edlson Lobão- Apenas para registrar 
aquilo que acabo de ouvir do Senador Mansueto 
de Lavor, segundo o qual o Ministro Aníbal Tei-

xeita __ n_ão era wn Ministro do PMDB-. Pelo que 
sei, o PMDB, que é um partido extraordinário, 
tem todos os seus ffiiad_os na_ mesma categoria, 
isto _é. não há peemedebista de primeira classe 
e peemedebista de segunda classe. Ora, como 
i:YOeputado Aníbal Teixeira era do PMDB, estou 
a supor que ele era, por igual, um ministro do 
PMDB. 

c. O SR.-PREsiDEl'ITE (Jutahy Magalhães)...:. 
_Pediria a V. Ex", Senador João Menezes, que coo~ 
cll,lísse o_seu pronunciamento, que deverla ter 
Sido encerrado às 19 horas e 30 minutos. Senador 
Mansueto de Lavor, peço _a V. Ext que não apartei e 
m<Ds o orador, porque S. Ex' tem que concluir 
o seu pronunciamento. 

O SR. JOÃO MENEZES - Srs. Senadores, 
vamos parar por aqui, na certeza e na confia:n'ça 
que temos, de ·que re~rnente possamos tr.;~.balhar 
efD, benefíciÔ de nosso País,' que possamos esta
belecer uma p~ social e, sobretudo, que essa 

-paz comece dentro do Congresso, pois a Consti
tuinte não pode ser disc~tida de uma forma Odio
sa e odienta, como às vezes o é: Precisamos ter 
a cabeç?t no lugar, agir com tranqüllidade, porque 
senão não teremos urna Constituição duradoura 
Se não agirmçs procurando atender, pelo menos, 
uma grande maioria do povo brasileiro, dos 140 
milhões de brasileiros, teremos uma Constituição 
que vai morrer na sua infânc;ia. __ 

São -~§tesos nossos desejos, na certeza de que 
todos vamos contnbui_r para que haja reaJmente 
maior desenvoltura em nossos trabalhos e possa
mos alcançar aquilo que todos desejamos: paz, 
tranqüilidade e progresso. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Pal
mas.) 

ATO DO PRESIDEI'ITE 
N• 015, DE 1988 

O Presidente do _Senªdo FederaJ, no uso qas 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, iteni 
38. e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de 
conformidade com_ a de)egaç~o de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão bire~ 
tora no 2_, ele 197;3, re~Jve nomear ~lizabeth Silva 
Debatista para O carQo de Taquígrafo Legislativo, 
Classe "B", Referência NSM 14, do Quadro Perma
nente do Senado Federal, em virtude de aprova
ção ~m_ çoncurso público homologado em 
24.::3-~87 e:publicado no Diário Oficiai da União 
de 26·3-87. 

Senado Federal, io de fevereiro de 198&..::.. 
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDEI'ITE 
. _1'1' 016, DE 1988 

o PreS"ideil.te do-Senado Federal, no uso das 
atribuiçÔes que lhe conferem os artigos _5~ item 
38,.e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de 
conformidade com a delegação de competência 
Que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire
tóra 11'~ 2, de 1973, resolve tomar sem efeito a 
nomeação de Luciene de Araujo Mqreno pai-a 
o çargo de Taquigrafo Legislativo, Classe "B:.'. 
Referência N8-14, do Quadro Permanente doSe
nado Federal, constante do Ato desta Presidênci" 
n• 231, de 1987. . 

Senado Federal, 1 O de Jevereiro de __ 1 988._-
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Fevereiro de 1988 

ATO DO PRESIDEI'ITE 
N• 017, DE l988 

O Presidente do Senado Feder~. no uso das 
atribuições que lhe_ conferem os artigos 52, item 
38, e_ 97, inciso IV, dO -RiQiffiento Interno, e de 
·conformidade com a delegação _d.e competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2, de 1973, 
revigorada pelo Ato n912, de 1983, da Comissão -
Diretora, e de acordo com ó disposto na Resblu~ 
ção n'~ 130,- de_-1980, ê terleio errl_~-s~-9 que 
consta do Processá n'~ 000977/88-8, resolve dis- · 
pensar o- serihor Tarza.O. de ófsfr9._ do emprégõ 
de Assessor Técnico, sob o regime jurídico da 
Consolidação- das Leis do Trabaltio e do _Fu_ndo 
de Garantia por Tempo ~_e_ SerViço~ a pãitii"- de 
31 de janeiro .de 1988. - -- -
--Senado Federal, 1 O de fevereiro de 1988: -

Senador Humberto Lucena, Pres_idente. 

ATO DO PRESIDENTE 
. N• 18, DE 1988 

O Pre$idente do SenadO~ Federa:C no uso das 
atribuiçõ_es que lhe conferem QS artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de 
conformidade com a delegação de competênda 
que lhe_foi outorgada pelo Ato da Comissão_ pjre
tora n9 2, de 1973, e tendo em vista o que Consta 
do processo IJ" 0002_48/87~8, reso~e: ' 

Tomar sem efeito_ a autorização para a contra
tação _de Gilmar Ferreira Mendes para o emprego 
de AssessOr Parlamentar,_ AS-3, . .Po Qua_dro de 
Pessoal CLT, COnstarite do Aro do Presidente n" 
4, de 1985 eremanejado pelo N.on"26, de 1987, 
da Comissão Diretora, para cargo de provimento 
efetivo do Quadro Permanente- Parte EspeCial, 
do Senado Federal 

Senado Federal, 1 O de févereiro de 1988. Sepa
dor Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 19, DE !988 

O Presidente do Senado Federal, no uso -das 
atribui_ções que lhe conferem os artigos 52; item 
38, _e 97, indso IV, do Regimento Interno, e O e 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da ~o-~issão Dire
tora o-? 2, de 1973, e tendo em vista o que ConSta 
dos Processos n'?li 0169/87-0, 013853/87-2' e 
017048/87-7, resolve nomear Olívia de Melo Sou· 
sa para o cargo de Assessor Legislativo, SF
AS·1 02.3, do Quadro Permanente do Senado Fe
deral- Parte Especial, em virtude da sua aprova· 
ção em Cohcurso Público homologado em 14 
de j~~iro de 1985, publicado no Diário Oficial 
de 24 de janeiro de 1985. 

Sem!do Federal, 1 O de fevereirO de 1988. -
Senadõr Humberto i..ucena, Presidente. 

PORTARIA 
N• 02, DE 1988 

O Primeiro-Secretário do Sena-do Federal, no 
uso·das atribuições regimentais, res_olv:e designar 
Antônio Carlos Simões, Assessor Legislativo, 
Américo Dias Ladeira Júnior, Técnico Legislativo 
e Clayton Zanlorend, TéCnico- Legislativo, para, 
sob a presidência do primeiro, integrarem a Co
missão de Inquérito incumbida de apurar Os fatos 
constantes dos Pro_ces_sos nos 016331/87-7, 
0!8479/87·1, 018905/a7.0 e 019608/87·0. 

Senaqo Federal, 4 d~ fevere!ro_ de 1988. ----' 
Senador Jutahy MaQalháes; Príri1eiro-8ecretá
rio. 
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r-------SENADO FEDERAL----.,.-; 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 171. parágrafo único, da Constituição, 

e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

(*) RESOLUÇÃO N• 85, DE 1987 

Autoriza a União a ratificar a alienação de terras de que trata o Processo lncra-IPF/Co
rumbá n• 763/75, de interesse do Sr; Horácio Sabino Coimbra. 

Artigo único. · ·É a União autorizada a ratificar a alienação de terras constantes do Processo lncra!PF/C&: 
rumbá n• 763n5, de interesse do Sr: Horácio Sabino Coimbra. _ _ 

Senado Federal, 30 de junho de l!i87.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

(*) - Republicada por haver saido com incorreçõe~ no DCN (Seção ll) de 1 ~-7 -87. 

l-ATA DA 17• SESSÃO, EM 23 DE 
FEVEREIRO DE 1988 

1.1 -ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor PresJ. 
dente da República 

Submetendo à deliberação do Senado a es
colha de nomes indicados para função cujo 
provimento depende de sua prévia aqujescên
cia: 

- N• 79/88 (11' 105/88, na origem), refe
rente a escolha do Sr. Joaquim Ignác!o Ama
zonas Macdowell, Ministro de Segunda Classe, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
da Tailândia. 

- N• 80/88 (n• l 06188, na origem), refe
rente a escolha do Sr. Brian Michael Fraser 

--SOMÁRJO 

Neele, Ministro de Segunda aasse, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Federal 
da Nigéria. 

--'-N• 93/88 (11' 112/88, na origem), de agra
decimento de comunicação. 

1.2.2- Comunicações da Presidência 
- Aprovação por decurso de prazo das 

Mensagens Presidenciais n9" 26 a 30, 36 a 
42, 48 a 67,73 a 150, e 152 a 166/87-éN. 

--Referente à indicaçãO dos Srs. Senadores 
Itamar Franco e Affohso Camargo, para inte
grarem a Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar as denúncias de irregu
laridades e corrupção na Administração pú
blica. 

- Recebim.ento d.as Mensagens n9s 78, 81 
a 92/88, pelas quais o Senhor Presidente da 
República, solicita autorização para que as Pre-

feituras Municipais de Maria Helena-PR,. · CIJia
bá-MT, Rio de Janelro-RJ, Paranavai-PR, Pro
priá-5E, ltauçu-GO, Alto Paraná-PR, Calc6-RN 
e Rondonópolis-MT, possam contratar opera
ções de crédito. para os fins qu~ especificam. 

1.2.3 -Discurso do Expediente 

SEIYADOR JARBAS PAssARINHÓ, como 
Uder do PDS- A gravidade do quadro so.cial 
·e político d_o Paf~. 

1.3- ORDEM DO DIA 

1.3.1 -Requerimento 
N9 15/88, de inversão da Ordem do Dia, 

a fim de que as matérias constantes dos itens 
8, 9 e 16, sejam submetidas _ao Pfenárlo em 
J9, 29 e 39Jugares respectivamente. Aprovado, 
tendo usado da palavra os Srs. Senadores Na
bor Júnior, Mário Maia e Aluízio Bezerra. 
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PASSOS, PORTO _, _ 
Oiretor-Geral do Senado Federal · 

AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BAST01f 
Diretor A_drninjstraliv-o·' 

JOSECLER GOMES MOREIRA 
Oiretor Industrial 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Diretor Adjunto 

Projeto de Resolução n9 35, 'de_l988, que 
autoriza o Governo do Esta_do do Acre a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 1.200.000,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional_- QTN. Aprova
do. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 

35/88. Aprovada. A promulgação. 
Projeto de Resolução n" 36, de 1988, que 

autom.a_ o Governo do Estado d_o Acre a çon
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 1.879.699,25 Obriga
ções do T escuro Nacionãl - OT!':f! Aprova
do. 

Redação final do Projeto de Resolução n" 
36/88. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n"' -43, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura MuniCipal de Rio Branco, 
Estado do Acre, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a3_0~075, 18 Obrigações do T escuro Nadortal 
- OTN, Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n" 
43/88. Aprovada. À promulgação. 

1.3.2- Requerimento 

N9 16/88,-de preferência para-votação do 
Requerimento n<> 1 016_8_. Prejudicado por falta 
de quorum para votação. _ 

Projeto _de Resolução rt? 28, 4e 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de_ Caçapava 
do Sul, Estado do Rio Grand~_do Sul, a con
tratar operação de crédito no_ valor correspon
dente, em cruzados, a 3.689,02- Obrigações 
do Tesouro Naci~nal- OTN. Votação adia
da por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n" 29, _de f988,_que 
autoriza a Prefeitura Municipal de ltaberaí, Es
tado de Goiás. a c_ontratar operação de crédito 
no valor- correspondente, em s;ruzaÇios, a 
13.650,42 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, Votação adiada por faJta de quo
rum. 

Projeto de Resolução n" 301 de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Itapuranga, 
Estado de Goiás, a Contratar a·peração de cré,;-

. EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO 00 SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
lmpreSsQsob a r~sponsat?ilidade da Mesa Q.Q_s._e,ado fe~e.r~l. 

ASSINATURAS 

Semestral ' .................... _ .............. ~Cz$ 950,00 

Exemplar Avulso ...................... ~~-.. ""''"···· .Cf$ .. p,l!Q_ 
Tiragem: 2.20Q..exem-plares. 

-dito no va1or éQ.rrespondente~--~m c[Uzados, 
a 48.000,00 Obrigações do_ TesOuro Nacional 
....:... OTN, Votação adiada por falta de quo-

.rum. 
·Projeto de Resolução n9 3 t', 'de 1988; qUe , 

autoriza a Pr~feitura Munic::;ipal de Janduís, Es-
. · ~c:!o do Rio GranQC14Q Norte, a contri'l~r 9Pe

ração de_ c~édito_ no val_prsorrespondente, em 
cfuzaodos, a 8.424,51 Obrigáções do TeSouro 

.-.N~~iJID-ªl -=:.OTN, Vpotação adia9a por falta 
de.~orum._ ·- - · - -

Projeto de. ResohJ~-ão 119 32, de 1988, que 
àutoríza a Prefeitur& Municipal de Monteiro, 
Estado da Paraíba, a contratar operação de 
créditq no va1or correspondente, em cruzados,. 
a: 80.000,0iJ ObrigaÇões do Tesouro Nacional 
- OTN, Votação adiada por falta de quo· 
rum. 

Projeto de Resolução n" 33, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Mococa, Es
tado de Sãó Paulo, a contratar operação de 
crêditO nO -valor COrrespondente, em cruzados, 
a 21,146,62 Obrigações do T escuro Nacional 
- OTN, Votação adiada por falta de quo
'\!ID. 

Projeto de Res-olução n9 34, de 1988, que -
autoriza a Prefeitura Municipal de Alvinópolis, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de_c~:_éd{tQ no valor con::espondente, em cruza-

- dos, a 20.000,00 Obrigações do T escuro Na-
cional - OTN, Votação adiada por falta _de 
quorum. 

Projeto de Resolução n~ 37, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Angélica, Es
tado do Mato Grosso do Sul, a contratar opera
ção de crédito no valor corre_sp_ondente, em 
Cruzados, a 4.600,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, Votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Resolução nç 38, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Caçapava 
do Sul, EStado do Rio Grande do Sul, a con

-tratar operação de crédito no valor correspon
Oente, em cruzados, a 13.519,74 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, Votação adia
da -Por falta de quorum. 

ProJeto_ de Resolução n<> 39, de 1988,-que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Janduís, Es
tado do Rio Grande-do Norte, a contratar ope-

, rãção c;te crédit_o no valor co_rrespondente, em 
cruzados, a 2.790,00 Obrigações do Tesouro 
Naciooal -:- OTN, Votação adiada por falta 
dequo~m • 

Projeto de Resolução n" 40, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de_Anastácio, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em Cruzados, a 49.342,11 Obrígações do Te
soüro Nacionai--OTN, Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto. de Resolução n~ 41, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Antônio 
João, Estado do Mato Grosso do Sul, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 4.800,00. Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, Votação adia-_ 
da por falta de quorum. 

Projeto de Resoluçã-o n9 42, de 1988, cjue 
ãutoriza a Prefeitura Municipal de Arai Moreira. 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzado_s_,_a 48.411;27 Obrigações do Te
souro Nacional- OTN, Votação adiada por 
falta de ijU.orum. 

Requerimento n? ro;·de f98á, Qe--iLitOriã 
do Senador Jamil Haddad, solicitando, ao Mi
nistério das Comunicações, inforrriações so
b~e o critério adotado pelo atual governo para 
a concessão de canais de_rádio e. de teleViSão 
através daquele Ministério; Votaç4o adiada 
por falta de quorum. 

1.3.3 - DISCW'sos após a Ordem do Dia 

SE!YADOR NELSON CARNEIRO- Agil~a· 
ção na apr-eciaçáó dãs ·mensagens: de emprés
timos para o Rio de Janeiro. 

SENADOR JAMJL HADDAD - Obstrução 
da pauta pelo Senador Rachid Saldanha ~rzi. 
Drama da população fluminense em conse
qüência das enchentes. 
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SENADOR OD SABÓú\ OE CARVALHO
: Manutenção na Constituição da estaPilidade 
1 llb emprego. -~~= ~~~~-~~-~c 

': 'SENADOR f11RCQ MAqEi .,-' C:o1'égios . 
Militares como instituições-_de__ensin_p tnlsto. 

SENADOR FRA/'fOSCQROLJ.EMBp?G.,..-. 
A economia brasileira 

SENADOR ALBANO FRANCO-Aumento 
territorial do Estado de Sergipe. 

cina legal'', artigo_ do Professor- José Fe:man
des.Pontes, publkadó. no'jorhaJ-0 Estado 
de' S. Paulo. · · · · · · ' · · 

. ' 'SEri.NióRL.OORIVALBAPTTSTA-Home> 
n~Qe~ Póstuma' a'o MiniStro'Coqueijo Torreãçf 
da Costa. · ~ 

' 
SENADOR CARLOS CHW?ELLI- Impor' 

tjmcia do _p~_!;!ra~a antártico. brasileiro. =-

· ' SENADOR ÁLVARO PACHECO- Respos· 1.3.4 - Comunicação da Presidência . 
.. til à revista Veja, sobre artigo PD.bl!cado na .COnVocação de sessão _extraordinária are~-

·c 

3-ATODO 1'-SECRETÁRIO 
-N•2, de 1988 

4 -PORTARIA DO 1•-SECRETAR!O 
-N• 3, de 1988 

5 -CEI'IlRO GRÁACÓ DO SENAJ:ió FEDERAL .. . . . 

-Ata da 132~ Reunião 

6 -SECRETARIA GERAL DA MESA 
-Resenha das matérias apreciadas de 1 ~ a 
31 de janeiro de 1988. · · · · · 

7 -ATAS DE COMISSOES 
' Seção "Radar"; de 17 de fever~iro. . . , . .l~~i".:.s.eJ~n:ianhã, dia_24, às 10 horas, com Or::_ 

SENADOR.JXITAtfYMAQI\L~,-,-lrr~· . .... d~.~o.Piaq~~~esigna .•. , , , , 8-MESADIRETORA 
gularidade na 'Cotnp'anhía de Financiamento · 1.4-EN~NTÓ •• • ' ' ' '9...:.. LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE 
da Produção - CFP. - ATOS DO PRESIDEI'ITE DO SENA· PARTIDOS 

SENADOR EDISON LOBÃO =:'Alguns DO FEDERAL 10- COMPOSIÇÃO DE COMIS· 
fundamentos naturais e hlstórico~:u:l,a_ medi~ - 2- N:?S 20;-21-e-22, de-1988 SÕES PE.RMANENTES ____ _ __ _ 

· · Ata da 17'! Sessão, em 23 de fevereiro de 1988 
1 ~ Sessão Legislativa EXtraordinária, da 48~ Legislatura . 

EXTRAORDINÁRIA 
Presidência dos Srs.: Humberto Lucena, Jut.ahy Magalhães e João Castelo. 

ACHAM-SE PRESENTES _OS SR$. SENADO- 69 SrS. Séh"ãdore_s. Havendo número regimental,_ 
RES: - - declaro aberta a sessão. _ 

Mário Maia - Aluizio Bezerra - N_abor Júnior Sob a proteção de Deus iniciamos nossos. tra-
- Leopoldo Peres - Carlos de Carli - Odacir balhos. -
Soares ,;_ Rotialdo Aragão --João_ Menezes _ O Sr. 1 ~~secretário irá Proceder à leitura do 
Almir Gabriel- Jarbas Passarinho -João Cas- Expediente. 
telo-Alexandre Costa-Edis_on Lobão~Joáo 
Lobo - Chagas Rodrigues - Alvaro Pacheco 
-Virgílio Távora -Cid Sàbóia de Carvalho
Mauro Benevides - Carlos Alberto -José Agri
pino - Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha -
Humberto Lucena - Raimundo Ura - Marco 
Maciel -Antonio Farias - Mansueto de Lavor 
- Guilherme Palmeira - Divaldo Suruagy -
Teotonlo Vt1eJa Filho -Albano Franco- Fran~ 
cisco Rollemberg- Lourival Baptista - Luiz Via
na - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar -José 
(gnácio Ferreira- Gers_on Camata- João _Cal~ 
mon -Jamil Haddad- Nelson Carneiro- Ita
mar Franco - Alfredo CampOS-... :.: Ronan Tito 
-Severo Gomes- Fernando Henrique CardOso 
-Mario Covas -Mauro Borges - Iram Saraivâ 
- Irapuan Costa Júnior - Porilpeu de Sousa 
- Maurício Corrêa - Meira Filho - Roberto 
Campos - Louremberg Nunes Rocha -Márcio 
Lacerda - Mendes Canale - Rachid Saldanha 
Derzf-Wilson Martins- Leite Chaves -Affonso 
Catnargo - José Richa - Jorge Bornhausen 
-Dirceu Cã:meiro- Nelson Wedekin- tarlos 
Chiarelli -José Paulo Biso! -José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A lista de presença acusa o comparecimento de 

_ÉJido o seguin~e: 

EXI'ED!ENTE 
MENSAGENS DO PRESIDEI'ITE 

DAREPÚBUCA 

Submetendo à deliber~ção do Senado Fet
____ d_era) a_ es_so!ha de nomes indicados para fun

ção cujo provimento- aepende de sua prévia 
aquiescência: - · 

- MENSAGEM 1'1• 79, DE 1988 
(n' 105188, na origem) 

ExC-elentíssimos Senhores Membros do 
Senado Federal: 

De conformidade com o artiso 42 _(item 
III) da Constituição, tenho a honra de subme
tér à aprovação de V. Exts @_e.sc.olba que dese
jo fazer, do Senhor Joaquim Ignâclo Amazo-

- ilaS Macdowell, Ministro de SegUnda Casse, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a fun

-ção de Embaixador do Brasil ju_nto ao Reino 
da Tailândia, nos termOs dos artigos 56 e 
58 do Regulamento de Pessoal do Serviço 
~erior, baiXado pelo Decreto n9 93.325, de 
1~ de outubro d,e 1_986. 

. -~. 0~--~méP.tos ~Q ~istro J9aqui~ Igná_
cio Amazona,s Ma_cdowell, que me induziram 
·a escolhé~IO Para-o des_empenho dessa eleva~ 
da função, constam da ane~ informação do 
,MinistériQ_ ~s Relações Exteriores. _ 

Bras~ia, 12 de feverelrode -1988.-Ja.é Smriéy. . . 

INFORMAÇÃO 

Cuniculum Vltae: 
Ministro Joaquim lgnácio 
Amazonas Macdowell. 

BelémiPA. 25 de novembro de 1931. 
Filho de Sarrii.iel Wallace Macdowell e Maria 

Anita Amazonas Macdowell. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, 

IRBr. 
Côrisul de Terc_eiféi O_ªsse, concurso, 19 de juM 

lho de 1954. 
Segundo-Secretário, antigüidade, 24 de outu

bro de 1961. 
Primeiro-Secretário, antigüidade, 22 de novem-

bro de 1966. · 
Conselheíro, merecimento, --1 9 de Janeiro de 

1973. 
Ministro de Segunda Classe, tnerédmento, 15 

de outubro de 1974. 

Assistente do Chefe d~ Divisão da AtnériC:a Me
ridional, 1963/64. 
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·. ~~~te :do :c.hE:(e ~~ bjvis~Çl ç3~ Àias lnterna-
qopais,,1~64/6!). , , . . . 

Chefe da Divisão do Tratado da Bacia do PrataJ 
1972/73. 

Chefe da Divisão da Aroér_i_çl;l__&ridlon~HI. 
1973n7. · · 

Ottawa, Terceiro-Secretário, 19~/5.9. 
Ottawa', Encarregado de Negódos, 195K 

. Buenos Aires, Vice-CônsuJ, 1959/61. 
·- Buenos Aires, Cônsul-Adjunto, 1961. 
. BtienoSAires~Encari'eQado, 196Q.e 1961. 

La' Pai. EnC:árfegado de N-egóciOs, 1962 e 1963. 
éeiruie, segundo-SecretáriÓ, 1965/66 -~ 
Beirute, Primeiro-5ecietário,-l966/68. 
Teerã, Primeiro--Secretário, 1967. 
Bonn, Primeiro-Secretátiô, --196811971. 

Bonn, Encarregado de NegócioS, 1968 e 19-69. 
Paris, Unesco, Minist.I'cr.Consé!heiro, 1977/85,_ 
Paris. Unesco, Encari"egã.do, 1978, 1980, 1981 

e.1983. · · · · · · · 
Tóquio, Cônsui-Gera1; 1985/86. 
Buenos Aires, Cônsul-Geral, 1987/88. 

Comissão Nacional de FiscalizaÇãO de Entorpe-
centes, J964 (secretáriO). - -

Reunião Btasileira_ para Assuntos Automobilís_-_ 
ticos. ALALC. São Paulo, 1969 (particípante). 

Reunião do Min[stro de Estado das Relações 
EXteriores com-os Embaixadores junto aos País_e_s 
das Comunidades Européias; Bruxelas, 1969 
(participante). 

I Reuilião do Grupo de Trabalho em Educação 
d9s Países_ da Bacia do Prata_, _Assunção, 1972 
(chefé). 

Reunião Especial do Grupo de Peritos Finan
ceiros dos Países da Bacia do Prata, 1972 (chefe). 

I Reunião do Grupo de Peritos em Saúde dos 
Paises da Bacia do Prata, 1972 (chefe). 

V Reunião de Chanceleres dos_ Países da Bacia 
do Prata, Punta dei Este;-1972 (delegado-suplen
te). 
· IV Reunião do Grupo de Trabalho de Peritos 

-do Projeto A4 (navegação) dos Países da Bacia 
do Prata, Buenos Aires, 1973 (delegado). 

D Reunião da Comissão Mista Brasileiro-Vene
zuelana de Cooperação Econômica e Técnica, 
BrasDia, 1973 (delegado). 

n Reunião da Comissã_o_f1ista__6rasileiro-Colom· 
biana de Cooperação. 

I Reunião da Comissão Mista Brasileiro~Guia
nense de Cooperação Econômica, Georgetown, 
1973 (chefe). 

V Reunião para a elaboração do Acordo entre 
o Brasil e a Bolívia, no campo_ dos hidrocarbo
netos, siderurgia e outros projetas industriais cor
relatos, La Paz, 1974 (delegado). 

Comitiva Presidencial no encontro com o Presi
dente da Bolívia, Cóchabainba, 1974 {membro). 

Negociações com a Colômbia para o Acordo 
sobre Cooperação em Matéria Carb_oníferct Rio 
de Janeiro, 1974 (delegado). 
À disposição do Ministro das Relações Exteriores 
do Equador, Brasília, 1974. 

n Reunião da Comissão Mista Brasileiro-Perua
na de Cooperação Técnica, Brasma. 1974 (sub-
chefe). . 

Sessão Brasileira do Comitê Brasileiro-Bolivia
no de Cooperação Ecónômica e Técnica, 197 4 
(membro). 

À disposição do Ministro das Retaçç)~s Exte
riores da Bolívia, Brasilia. 1975. 
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I ;Reunião do G~po Misto de Trabalho Brasil
Suriname, Bras~@, 1975 (chefe). _ 

Gn.:lpó de Trabalho irlt~ITnini~rial en~an:egÇ"Ido 
de sü§'êtir a formulação-de uma posição brasil~ira 
em vista à abertura.de.negoQaç_õe!:i: çqm g_P,eru 

-e_o Chile para o fomecimento.constante ~ regl,llar 
do· mercado brasileiro de:_ Cobre .. BrasJ1ta,_·l$'75 
(Cõordenadoi'). 

III Reunião da Comissão Mista BrasUeiro-Vene
zuelana de Cooperação Econômica e Técnica, 
C<iracas. 1975 (chefe). 

DI Reunião da Comissão Mista Brasileiro-Perua
na de Cooperação Econômica e Técnica,· Lima, 
1975 (chefe). · 

Negociações com as autoridades Perua:n~s e 
Chilenas para o fomeciffiento de Cobre ao B~:asil, 
Uma e SantiagO, 1975 (chefe). · · 

'tomitiva do MinistrO de Estado do Peru,
7 

1"975 
(membro). 

Missão Especial às Festividades de Celebração 
da-lridependência do Suriname, Paramaribo, 
1975 (delegado). 

J'l\issão Especial às Cerimônias de celebraçã-o 
do Se_squlcentenáiio da Independência âa Bolívia, 
La Paz, 1975 (delegado): · · · 

1 Reunião do COmitê Brasileiro-Boliviano ·-de 
- COOpe-raÇão EcOnômi_ca e Técní_ca,_ Sarifa _CruZ;" 

1976 (delegado). 
--- N_egÕdaçóes sobre o forpeçimento de m~lais 
ilàO-ferrosos Peruanos ào Brasil e de produtos 
aQrícolas brasileiros ao Peru, Lima, 1976 (chefe). 

Negociações com a BolíVia rio quadro do Acor
do de Complementação Industrial, La Paz, 1976 
(delegado). 

Reunião do Grupo Misto de Triilialho Br~ileii-o
Peruano para a Amazônia, lquitos, 1976 (chefe). 

Comitiva.Presidencial no encontro com o Presi
dente do Peru, FronteiraAmazônica, 1976 (mem
bro). 

Negociações Comerciais com o Equ"ador, Qui
to, 1976 (chefe). 

Negociações com a Colômbia para o Acordo 
SObre Coóperac;"ão em Matéria Carbonífera, Bogo-
tá, 1976 (chefe). 

R Sessão Ordinária do Comitê Intemaciona1 do 
Direito do Autor, Genebra, 1_977 (chefe). 

XXII Sessão do Comitê Executivo da União de 
Berna, Paris, 1977 (chefe). 

xx:- Sessão_ da Conferência Geral da Onesco, 
PariS. 1979 (delegado-suplente). 

m Sessão do Coffiitê"Executivo para a Criação 
do Museu da Nubia e do Museu da Qvilização 
Egfpcia do Cairo, Paris, 1983 (chefe). 

Con(erência Intergovemamental sobre a Edu
caÇãO para a Compreensão, ·a Cooperação e a 
Paz lntemaclonal, Paris, 1983 (Chefe). 

Conferência IntemadOnal de Apoio à Luta do 
Povo de Namibia pela sua Independência, Paris, 
1983 (subchefe). 

IV Sessão Extraordinária da Conferência Geral 
da Unesco, Paris, 1983 (delegado). 

XXII Sessão da_ Conferência Geral da Unesco, 
Paris, 1983 (delegado). 

Ordem do Mérito Naval, Corriendador, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, 

Brasil. 
Ordem de Rio Branco,-Grande Oficial, Brasil. 
Medalha Mérito T amandaré, Brasil. 
Medalha do Centenário de Laura Müller, Brasil. 
Ordem do Mérito. Grande Oficial, Peru. 
Ordem do Sol, Grande Oficial, Peru. 

Ordem de São CarlOs, Grande Oficial, Colôm-
bia. · 

Orâerit--dO Mérito, Oficiai, RFA 
O Ministro Joaquim lgnácio Amazonas Macdo

weU se encontra nesta data no exercício de suas 
funções êie -Cônsul-Geral do Brasil em Buenos 
Aires, República Argentina. 
. Secretaria de. Estado, das Relações Exteriores, 

em de - . __ de!. 1988.-:--:-- Sergio BarbÇ>sa 
Serra, Qtefe dO Departamento do Serviço Exterior 

(À Comissão de Relações Exteriores) 

· · MEI'ISAGEM N• 80, DE 1988 
(n• 106/88. na origem) 

ExceíentisSiinoS ·senhores MeriibrOS-do Sena-
dQ Federal: . . . ~ . _ _ ~ _ _ 

De conformidade com o artigo 42 {item III) 
~ Constitufção,_ tenho a honra de subrrieter à 
aprovação de VosSas ExcelênciaS a e~c_çlha •. que 
desejo fazer, do Senhor Brian Mjchael Fraser Nee
le, MfnisirO -de. Se9UJ:tda Oasse; dêl Carreira_ de 
Diplorriata, para exercei a função de Embaixador 
do Brasll junto à República ~ederal da NiJ:léria, 
nos ·termOS d~ arttQ_ç~ 56-e 58 do Regulamento 

·de Pessoal do Serviço"- EXtérlOr, baixado' pelo De
creto n9 93.325, de 19 -de outUbrO de l986. . 

2. os 'ffiéritcis do Ministro Brlan: Michael 
Fraser Neele, qUe me induziram a escolhê-lo para 
o des~mpenho dessa elevada função, constam 
da anexa informação do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Brasília, em 12· de fevereiro de 1988. -José 
Samey. · · · · 

INFORMAÇAO · 

Cuniculum-Vltae: 
Ministro Brian Michael 
Fraser Neele. .. 

Rio deJaneiro/RJ, 21 de m;;~:iõ d.e 1941. 
Filho de George B. Fraser Neele e Ethel Marie 

Neele. 
Curso de Desenvolvimento Econõmico, lnsti· 

tuto de Estudos Sociajs, Haia. 
Curso de Altos Estudos, IRBr. 

T erceire:-Secretário, concurso, 20 de janeiro de 
1964. 

Segundo-Secretário, merecimento, 31 de mar
ço de 1967. 

Primeiro-SeCretário, merecimento, 19 de janeiro 
de 1973. 

ConselheirO, merecimento, 12 de dezembro de 
1978. 

Ministro de Segunda a asse; -m-erecimento, 22 
de junho de 1983. 

Assistente do Chefe da Divisão de Produtos de 
Base, 1964/66. 

Oficial de Gabinete do Ministro de_ Estado, 
1966. -

Assistente do Chefe da Divisão de Prociutos de 
Base, 1974n5. 

Assessor do Chefe do Departamento de Promo
ção Comercial, 1977. 

Assessor do Chefe da Divisão do Pess_oal e 
Coordenador-Geral da Fundação Visconde de Ca
bo Frio, 1977n9. 

Chefe da: Divisão de Informação Comercial, 
1979/64. 
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Haia, Terceiro~Secretário, 1966. 
Haia, Segunda.Secretárlo, 1967nl. 
La Paz, SeQ1Jildo-Secretário, !97Jn2. 
La Paz, Primeiro..Secretário, 1973. 
LaPaz.Encarregadorle Negódos,-1971 e 1973. 
Londres, Primeiro-Secr.etário, 1975n7., 
Genebra, Cõnsui-Geral,·1984/88. 

Reunião Especial de Proinoção' Algodoeíra do 
Comitê Consultivo Internacional do Algodão, Pa
ris, 1964 (assessor). 

LXXVIII Sessão da Comissão Diretora do Gn.ipo 
IntemacionaJ de Estudos sobre a Borracha, Wa-
shington, 1965 (assessor). . 

XXIV Sessão Plenária do Comitê Consultivo Jn
tef!1acional do A!godão, 1965 (assessor). 

A disposição dos Soberanos Belgas em visita 
ao Brasll, 1965. · ' · ~ · · · · · · · 

XX:V Sessão Plenária do CCIA, Lima, 1966 (as
sessor). 

XXVI Sessão Plenária do CCIA, Amsterdam, 
1967 (assessor). 

LXXXI ReUnião do Grupo lntemadónal de Estu
dos sobre a _Borracha, Ha"ia, 1967 (assessor). 

Conferêllcia sobée a elâborélção de tómre_lição 
InternaciOnal sobre Apoderamento Dícito de Aeró-
naves, Haiá,' 1970 (àssesSorJ. ' o , 

Reunião ESpecial do Grupo-~de PeiitoS FinanM 
ceiros dos PaíseS da Bacia do Prata, La Paz, 1972 
(delegado). . . 

ill ReuniãO Ordinária de Ministros de Obras Pú;, 
blicas e dos T rarispórtes -do "CONO/S<lR", Co-
dtabamba, 1972 (delegado). 

I Reunião da Comissão Especial de Coorde
nação Brasü'Ciiüe, Santiago,1974 (assessor). 

Observador do Brasil às reuniões anuáls da Fe
deração Internacional de Consultores de Enge-
nharia (Fidic), Nairobi, 1980 e Berna 1981. 

ll Conferência do SADCC. Maputo, 1980 (dele
gado alterno). 
Missão negociadora de Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Banco Africano de Desenvolvi
mento-BADeo BNDES,Ablcj'an, 1981 e 1982 
(chefe). 

Observador do Brasil às reuniões da Década 
de Transportes e Comunicações ·na África, ONU/ 
ECA, Lomé, 1981 e em Maputo; 1982. 

Delegação técnica brasileira negociádora do 
convênio tripartite Brasii-Moç:ambique*Fundo da 
OPEP para o projeto de carvão em Moçambique, 
Viena e Maputo, 191!1 e 1982. 

Delegação técnica brasileira negociadora da 
participação do Brasil na elaboração do Plano 
lntermodal de Transportes da África, na sede da 
Comissão Económica para África, Addis Abeba, 
1983 (chefe). · 

I Missão Comercial do Brasil à Ruanda, KigaJl, 
1983 (chefe). 

n Série de Seminários sobre Tecriologia para 
o Desenvolvimento visando à abertura de merca
dos da Ásia, em Bankok, Kuala Lumpur e Pequim, 
1983 (chefe). 

Delegação negociadora brasileira de acordos 
no contexto do ProJeto Polen com os Govemo_s 
do Gabão e do Congo, 1984 (chefe). 

Delegação do Brasil às 41 '• 42' e 43' Sessões 
da Comissão de Direitos Humanos da ONU, Ge
nebra, 1985, 1986 e 1987 (subchefe e delegado 
alterno). 

Delegação brasileira às Reuniões Anuais da 
Junta Assessora Mista do Centro -ae--·cortféfclõ 
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_Jntemadonal da ONU, Genebra, 1985, 1986, e 
1987 (chefe). 

:-Ordem de Rio-Branco, Grande OfiCial, Brasil. 
Ordetn do Mérito Naval, Comendador, Brasil. 

· Ofdem Real de Vrtórla, Cavaleiro, Orá-Bretanha. 
- Ordem da' Coroa, Cavaleiro, Bélgica. 
-Urdem Otaí1gê e Nassau, Cavaleiro, Países Bai-

xos. -·---~· 
Ordem do Condor dos_Mdes, Cavaleiro__.-_Bo-

lívia. -

Publlc.ações:. . . . . , 
. "A Sudene" e a _"Cassa per ii Mezzogiorn~" -

um estudo comparativo - Instituto de Esrudos 
Sociais, Haia. 

"A, Agricultura e o Desenvolvimento·Nadorial", 
Instituto de Estudos Sociais, Haia. 
~;"A Informática e o MinistériO daS 11:elações Exte
riores" - CAE ....:..- Instituto Rio-Branco, Brasl1ia. 

O Ministro Brian Michael Fraser Neele se Em
contra nesta data no exerddo de suas funções 
de Cônsul-Geral do Bras11 em Genebra, SuíÇa. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 
em . 4e . . de 1988. - Sergio Barbosa 
Serra, Chefe do Departamento dÓ Serviço Exte
rior. 

(;-\ ComiSsão de Relaç6es EXteriOres) 

MENSÂGEM DO PRESiDENTE 

DAREPÓBUCA 

De agradecimento de comunicação: 
N• 93/88 (n• 112/88, na origem), de 18 do cor

r~nte, refer:ente à aprovação das matérias cons
tantes das Mensagens SM - n?1 1 a 8, 1 O a 17 
e 20 a 29, de 1988. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Esgotado o prazo est<ibeleçido no § 1 ç do art. 
55 da Constituição, para apreciação, pelo Con
gresso Nacional, das Mensagens Presidenciais de 
n•• 26 a 30, 36 a 42, 48 a 67, 73 a 150. e !52 
a 16Õ1 de 1987-CN, referentes a Decretos-Leis, 
foram incluídas em ordem-à o dia, em 1 o sessões, 
oonfor~e determina. o citado di~positivo,ln Fine. 

Cumprida a exigência constitucional sem que 
sobre as matérias o Congresso haja se manifes
tado, os textos dos decretos-leis _são _considerados 
aprovados (Const., art 55, § J9, ln Fine combi. 
nado com o art. 51,_§ 39, ln Ane). 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
A Presidência comunica ao Plenário que, em dé
corrência da Resolução n~ 28, de 1988, que -alte
rou, de nove para onze, o número de integrantes 
da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada 
a investigar. em· profundidade, as denúncias de 
irregularidades, inclusive corrupção na adminis

. tração pública, passaram a compor, ainda, a refe
rida comissão, os Senadores Itamar Franco e Af-
fonso Cariiai'Qo. · -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Presidência recebeu a mensagem n9 78, de 
1988 (nç 93/88, na origem), de 10 do corrente, 
pela qual o Senhor Presidente da Repúb~ca, nos 
termos do art. 42, item VI, da Constituição, e de 
atdfâo com o art. 21' da Resolução n: 93176, do 
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S~nado J=:eder~, ~Udta ~uto~çã~ para ~~ a 
Prefeitura MuniciPal de Maria Hel!:ma· (PR) J)óssa 
contratar operação de crédito, para b 'firri que 
espedfica. · _ 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, a PreSiM 
dência designará, ·oportunamente, o relator da 
matéria. 

O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) .,
A presldêncià ·reCebeU ãs ménSàgens 'h"' ·111 -a 
92, de 1988 (n~ 92-A, 96 a 103,' 109 e 111/88, 
na- origem), pelaS qti.ais o Senhor Presidente da 
República, noS termo's do art. 42, Item VI, di! C'oils-
tituição, e de ac·ordo com o art.' 29 ·da ReSóhlÇão 
n9 93176, do SenadO Federal, solicita_autorU;Ç!!ção 
para que as Pi'efeitürcis Municipais de Culabá 
(MT), Rio de Janeiro (RJ), Paranavaí (PR), Propriá 
(SE), ltauçú (00),' Alto Para~ (PR), Caíc6 (RN) 
e Rondonópolis (Mn~ possam contratar operaM 
ções de crédito, para os fins que especificam. 

Nos termos da Resolução nç 1, de 1987, a Presi~ 
dência deSignará, op-ortunamente, os relátOfes 
das matérias. · 

O sR.-PRESIDENTE Üiwnberto Luce~aj-
fl.á oraçlores ittsçtitos. · - , _ 

Co.ncedo_,.~ palavra ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho, como Uç:ler do PDS.. · , 

O SICJARBMfPAssARINHO (PDS- PA. 
Como Uder, prOnuncia o -seguinte discurso.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Não sou muito afeito a fazer leitura de 4iscui'$Cis, 
não me sinto inuito bem, mas achei que ,era de 
meu dever eScrever aquilo que vou ler, em primei- · 
ro lugar, porque as interpretações já são d..e si 
precárias. Há a palavra de um personagem do 
"Diário de um Pároco de Aldeia", de Bemanos, 
que diz, quase que numa increpação a Deus: "Oh, 
meu Deus, por que só me deste a palavra para 
expressar o meu ·pensamento, um instrumento 
tão frágil?"' De fato, _a pa1avra dita verbalmente 
aindã é mais fácil- de_ ser interpretada de maneira 
equivocada, razão pela qual eu trouxe apenas no
ve páginas _de_ _um discurso que pretendq receba 
a- ~tenção do Senado, do Congresso Nacional. 
e_ tenha alguma avaliação pOr parte da Nação 
brasileira. 

Sr. Presidente, Srs. SenadoreS. 
Não se dirá que uma sociedade está enfetmll 

só porque nela se registrem descontentamento~; 
com os governantes, de_núncias de escândalos 
financeiros, malversação dos dinheiros públicos, 
inflamados sermões moralísticos, a par da pregaM 
ção das utopias. Diz~se, isto sim, que uma socle~ 
dade_ está _enfe(ma quando esses sintomas se 
agravam e seus excess_os chegarJJ a ser alarmanM 
tes, como me parece que estão ocorrendo_ no 
Brasil hodierno. _ , . 

A economia em_ grave desordem; a inflação 
galopante, corroendo salários e avultando fortq
nas geradas no ventre da especulação; a negocia~ 
ção interminável da_dividiJ externa crescente: as 
greves pululando por todoS os c[uadrantes, parali
sando mesmo atividades essenciais com a Penali
zação injus~ficável do povo, e já agora atingindo 
até mesmo quartéis de Polícias Militares; a turba
ção nas cidades e o tumulto sariguinoleritO nõs 
campos; a tentativa de desmoralização coletiva 
da Constituinte e_ a i11dividual de suas liderançaS 
mais expressivas; o delírio acusatório sobre cor
rupção, que não distingue o v~rdadeiro do falso; 
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o governante apoucado na sua_ autoridade, enre
dado na trapa de um partido que integra majorita
riamente o Executivo rii.as se negá a-ser g'Ovemo; 
a algaravia dos queixumes populares, aumenta
dos-de tom e de freqúência; o descrédito acoplado 
à imagem do país caloteiro; a audácia dos corifeus 
da violência, usando táticas de intimidação que 
trazem reminiscências dos métodos de Mussolini, 
na década de 20, e os de Hitler, na década seguin
te, em suas lutas para a conquista do poder -
tudo isso não é embuste, fantasia ou previsao 
de__cassandras agoureiras, são fatos reais. 

Trata-se, infelizmente, de uma realidade con
creta, na qual sobressai o quadro de um Presi
dente _sitiado por lideranças políticas poderosas, 
e que .começa a investir contra as próprias ded
sões da Assembléia Nacional Constituinte. O Uder 
da Maioria nesta Casa, em· raros momentos- de 
perda de serenidade, lembra ameaçadoramente 
a possibilidade da deposição do Presidente da 
República, ao instalar--se uma Comissão_ Parla~ 
mentar de Inquérito, para apurar corrupção na 
Administração Pública. Pouco depois, ensaia um 
ultimato: "Ou o Presidenlé Samey:des3rma o nú
deo que formou em seu redor para combater 
a Co"t:Jstituinte, ou o País mergulhará numa críse 
política de desdobramentos imprevisíveis" - são 
palavras de S, Ex~. "Estão querendo - disse o 
Presidente, nem- se" PãSSãfãm 24 fiOrast - tOcar 
fogo no nosso Brasil!" -

O Sr. Raclüd Saldanha Derzi - Eminente 
Senador Jarbas Passarinho, trata-se do Líder do 
PMDB e não da Maioria, como disse V. Ex" 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Retifico: 
V. Ex• realmente é -o Líder da Maioria. Porque 
o Regimento não previa essa figura e eü, naturalw 
mente, me equivoquei. Mas eu me refiro ao Sena
dor Ferfiãitdo Henrique CardoSO, nominalmente; 
a quem avisei, previamente, ciue-eStaria· falando 
e que S. Ex• seria citado em meu discurso. E 
S. EX:' me garantiu que aqúi estãrla. ·- -. 

"Estão querendo tocar fogo no nosso BrasH" 
-disse o Presidente. Parece instalada a escalada 
do conflito entre os dois Poderes, o que nos faz 
lembrar o Primeiro Império, com a fatal disputa 
entre D. Pedro I e a COiiSfitUTnte.--~----

Já não é possível esconder a seriedade da crise. 
lalvez seja uma ConseqOênciã-naful'al de nossa 
forma de exercltar a liberdade. O ex-Presidente 
Nixon, em conversa com o Góveinãdor de Puerto 
Rico, deste ouviu uma explicação do gênio latino. 
"Nós, latinos - disse o Governador- não sabe
mos equilibrar liberdade e autoridade; ou quere-
mos muita autoridade, sem liberdade, ou muita 
liberdade sem autoridade":- -

Esse desequilíbrio não é de agora. Vem do fim 
do ciclo -dos governantes generais, quando se fa
lou, pela primeira vez, em desobediência civil. ca-: 
meçaram o· grevismo e a violação das leis. Nos 
campos, as lutas se multij:>licam, marcadas pelo 
assassínio imj:>uhe de ambos os lados. Mata-se 
o posseiro, p-eJa mão -do sicário; assassina-se o 
legítimo proprietário ·de terras produtivas, usando 
a tocaia. E tudo fica por isso mesmO, enquanto 
os cemitérios vão-se povoando. A gênese está 
ora na invasão organizad_a e patrocinada, das pro
priedades legitimamente havidas, ora na expulsão 
brutal do lavrador, que amanha a terra há anos 
a fio e dela se vê despojado pelos "grileiros". Nas 
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cidades, igualmente, sucedem-se_ manifestaçõ_es 
que tomam a forma da badema organizada, da 
qual não escapa nem mesmo a figura do Presi
dente da RePública, por pouco não atingido grave~ 
mente no ôhibus que o conduzia na cidade_ do 
Ri6 de Jan-eko. 

Enquanto a autoridade do Executivo é desa
fiada e_ atinQida, o Parlamento não tem melhor 
sorte. Aiiuaceiros ligados a uma central de traba
lhadores, à testa o _seu próprio presidente, inva
dem as ga1erias da Constituinte, ofendem com 

__ palavrões em coro a Instituição, cospem s_obre 
o Plenário e nele jogam ~édulas do desvalorizado 
cruzado. Em toda a minha vida parlamentar, nun
ca vi nada igual! ;sses desordeiros e Seus líderes, 
que chegarãrrl- à- teritatlvâ. dâ -agreSsão física a 
Constituintes que não são de seu agrado, fàram 
devid~ente identificados. Igualmente, como nos 
casos de desordem pública citados, nada aconte
ceu, ninguém foi respOnsabilizado. 

Utilizando a "pressão de base", que tão bons 
resultados deu na derrubada da democracia tche
_coslavaca de Benes. pregam-se milhares de carta
zeey com fotografias, nomes. endereços e telefones 
de Constituintes, apontados como traidores do 
povo porque não votaram de acordo com uma 
minoria ativista, P'?S~_gue_hajarrl votado indíscu
trveis.ãVãriÇOlf nó' éainpo dos direitOs e garantias 
individuais, a ponto de nenhuma Constituição an
terior a~efl!el~ar-se ao texto já aprovado. 

Muitos desses sintomas resultam da atuação 
de grupos de pressão, cujo fim é conquistar seus 
objetivos através da cabaJa e da propaganda. São 
parte da dinâmica demo_crática Condenável, con
tudo, é quando enver~d<\1!11 p-ela organização da 
"ação- Clil-eta e da ·p-rátiCa do tenorismo, em sua 
moda1idade não armada, aquilo de que faJa Hitler, 
em sua_ "Mein Kampf', sob a denominação de 
"terrorismo espiritual", que os nazistas tanto utili
zaram. 

. Vale lembrar, Sr. Presidente, Srs.- Senadores, 
que, em sua obra clássica "A Anatomia das Revo
luções", Crane Brinton, nas quatro so-ciedades por 
ele estudadas, identificou a participação desses 
grupos no trabalho de desestabilização e derru
bada dos governos e dos regimes. 

~-Agravando o quadro, a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil determina a leitura, e!Jl todas 
as paróquias, de t.ima nota, de gravíssimo teor. 
São tr"echos dela: "O sentimento nacional é de 
frustração ... O se"ns_o--moraJ- e a consciência- da 
reS_fi<:msabilic;lªde çlvica _estã9 _alarmantemente 
desgastados. A corrupção continua impune e pro
tegida por uma tolerância que cheg~ às raias da 
conivência". Mas o ataque não é só ao Executivo; 
ao Legislativo, a nota acusa: "A sociedade tem 
a impressão de que se faz a ConStituição_ de costas 
para ela", isto nada obstante termos votado prati
camente todas as recomet~_c:!_é!;ç_ões constantes do 
documento da própria CNBB, _sob o título "Por 
uma Nova Ordem Constitucional", editada antes 
das eleiÇões de 86. Mas a nota vai mais longe 
e acrescenta: "É da frustração coletiva que se 
alimenta a cólera do povo. Não nos iludamos, 
a insatisfação popular poderá explodir e assumir 
ptopotções convulsionais de conseqüências_ ca
tastróficas." 

Meditemos um pouco sobre estas aziagas pala
vras: -"cólera popular e convulsão social catastró
fica." Que advertência mais funesta poderia ser 
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feita? A cólera, resultante da frustraçãq_, justifi-caria 
toda_s as violências. Re_coí~e_-se, '! ~r~-~~ ~e 
Maoc_ "A y:iolên_cia .é a parteira da História!" .Qual 
a çonvulsã,o sedai que náo arite~ede_L!_ é!_ 's.?ip~s 

__ de Estado, revoJtÇts e revoluções?_ . ~- . 
.l;m ei:litQriat- o Qrande jornal Paulista O Estado 

de S. Pa_ulo, .de 12-do._corrente, em ielaÇâõ às 
declarações feitas pelo ilustre Senador Femândo 
Henrique Cardoso, afirma: 'Talvez nem mesmo 
nos terl'íveis momentos_ vivídos pelo País em 1954 

_se t~nha ouvido (rase_ tã_Q pesada para o Presidente 
da República, e tão pressaga para as iristltuiçÔes". 
Já_na se-sSão de 20 do corrente, da ConStitUirile, 
o Líder do PDT, Deputado Brandão Monteiro, acu
sa _Q P_residente .. Sameyde estar pregando o golpe 
militar e pede-o seU Jmpeachment .. -

No mesmo- editorial, fala-se Cfe "iritrá.nqúilídade 
que começa -a- tomar corpo etn alguns setores 
das Forças Armadas". Não há, porém, cbmo
comparar a febre que consome a sociedade: civil, 
com os episódios até aqui- restritOs õCofridOs na 
área castrense. Em--"Servidão-e Grandeza 'Milita
res"-, Alfred de Vigny escreveu: "Uma idéia corhlim 
dá a todos os soldados um grande caráter de 
majestade. Essa idéia é a a:bnegaçã6, cruz mais 
pesada que _a do mártir. É preciso tê-la cárte'Q-ado 
por muito tempo, para conhecer-lhe o tamanho 
e o peso. A abnegação absoluta de si m_e~m_o, 
a renúncia integral à liberdade de_ pensar ~ de 
_agir e a impossibilidade de acumular riqueza1 pro
duzem_ virtudes que são mais raras nas ciclsses 
livres e ativas." Um jovem capitão; no BraSil, es
quece-se ·disso e comete_ um grave errÇ>._ JuiQado 
imediatamente pelos seus companheiios de far
da, é condenado a três anos de prisão, e cóns~ 
qüente _perda da patente e desligaf!'!_~nto· do J?cér
dto, o- que equivale, na prática, à degradação. 
Não s_e lhe poupou o futuro, a carreira que abra
çou por idealismo. Ai está o contraste com a I~ 
niência ou a irresponsabilidade presentes na vida 
fora dos quartéis. O mesm9 rigor:_se-~l:l_a~~u_ spbre 
aqueles que se solidarizaram com o imptilsivo 
capitão. Entreinentes, porém, o promotor que 
atuou no caso, exibe-se para a Imprensa com 
ares de vencedor e justiCeirO,-e diz que era imPor
tante condenar "esse representante extremado da 
direita" Onde e por-que a conotaçãO -ideoló~ca? 
Que_ passado de lutas _terá_esse promotor da Jus
tiça Militar, para tripudiar sObre um -oficial at~ en
tão irrepreensível na sua conduta e que ~!vez 
pudesse ter merecido a benev_olência de ser jWga
do por transgressão disciplinar g-rave, e nãcr por 
crime? O erro do condenado foi ter confundido 
sua nobre carreira, espartana por princípio, !com 
a atividade de um líder sindical a empenhf-r~se 
por melhores salários. 

A serventia da vida militar não acrescenta; p-o
rém, a humilhação, :entre os espinhos de suá co
rQa. Humilhação_ a q1,1~ se su!;lmete um oficial 
general, identificado criminalmente num inqUérito 
conduzido por um delegado exibicionista, ávido 
.de notoriedade e em. plena campanha eleitoral 
para a Câmara dos Deputados. Tenho para mim 
que se se tratasse de um cidadão comum e o 
inquérito seria encerrado no nascedouro, quando 
o laudo pericial provou a impossibJlidade do reco
nhecimento_ de quem se encontrava a conside
rável distância e praticamente no _escuro. O caso, 
porém, teria de prosseguir e culminar com a pro
núncia base_ada em urna única te_stemunha, de 
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resto inconfiável, não só por tratar-se de um deso
cupado mas principa\niente porque é um aposen
tado invalidado por doença mental. Os mais mo
destos advogados conhecem o velho brocardo 
latino: testis unus testis nuDus, mas era preciso 
escarmentar punindo, não a vítima de- acusação 
vaga e duvidosa~ mas o general tido como o trucu
lento executor das medidas constitucionais de 
emergência, no ocaso de um governo e de _um 
regime de que o povo já se cansara. 

Não é prudente acirrar ânimos e despertar es
pdt de corps, um dos mais belos apanágios da 
profissão que A1fred de Vigny chamou de "a reli
-gião da honra". 

Comparando 1964 com 1988, ci Governador 
Miguel Arraes d_isse ao jornalista C~IOS Casfello 
Branco que, independentem-ente da personalida
de dos dois Presidentes, ~ ~ituação atual é _majs 
grave porque, além de uma inflação maior e mais 
o bloqueio horte-arrierkano de produtos brasi
leiros, soma .. se o fato de uma b~se política menos 
sólida do que a que amparava o Dr. João Goulart. 
Só não perceberil o imenso perigo que- ameaçá 
o tecido _soc:ial brasileiro: _O$ que querem negar 
o óbvio. Que se lembrem dos belos versos de 
Camões: 

"Quem quisesse negar tão grã verdade 
Qual o seu efeito, santo e pio, 
Negue, também, ao sol a claridade 
E C:erlifique rnãiS que o fogo é frio." 

Enquanto assim se expressa o Governador de 
Pernambuco, o Presidente da Repúb~ca alvoroça 
a Nação, faJando pelo rádio: "A divisão dos parti
dos - diz ele - as ambições_ incontroladas, a 
insegurança das posições, tudo faz diss_o_um am
biente de séria conturbação. Forma-se um caldo 
de cultura onde medram, principalmente, os agi
tadores, os pregoeiros de desgraças, os usurpa
dores, aqueles que querem a ruptura das institui
ções e o fracasso de todas as soluções, levando 
o País para um-caminho sem volta." 

Ninguém pode mais, portanto, minimizar a ex
trema gravidade do quadro social e político, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. De um lado, o Presi
dente da Repúb~ca falando claramente num caldo 
de cultura fértil para o aparecimento dos que per
seguem a ruptura das instituições; de outro, os_ 
políticos expressivos pregando a deposição do 
Presidente, ou pelo menos lembrando, enquanto 
a CNBB incrimina o Governo_ com _a cOnivência 
com a corrupção e prenuncia convuJsâ.Qi:a~stró; 
fica. Fala-se em retrocesso político, para escon
der, ao abrigo de um eufemismo, a referência 
funesta a golpe de Estado. 

Não é_ isso que a Nação desejai De modo al
gum! Muito ao OJnJ:ráljo, ela quer a ultimaç§o, 
sem traumas, da travessia rumo à plenitude de
mocrática, com todas as correntes fdeológicas 
convivendo ç:ivilizadamente n9 _cainpo político, 
com as liberdades fundamentais asseguradas e 
os direitos sociais e econômicos reconhecidos 
e respeitados. É nosso dever exorciZ-ar o -fcimtasma 
do rompimento do tec:ido social, _ _sanear a vid.a 
civil, punir exemplarmente quem a conspurque, 
restaurar a autoridade abalada, restabelecer a h~
monia entre os Poderes, uhimar rapidamente a 
Constituição em preparo, eliminar as provocações 
e acusações reciprocas, para tomar incontrastável 
o poder civil, ao qual se devem _sybordinar_l~al
mente as Forças Armada_s. intocadas a disciplina 
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e--éLhierarquia. É imPerativo, contudo, que o poder 
civil seja incol'riJptível e incensurável na conduta 
de seuS matidatários. 

_Q Sr. _João ~_ene~~-~ Eminehte Seriéiâór, 
cp.iãndôV~ ~·aChar oPortuno: gostariã qu~ 'me 
Concedesse lJl!1 aparte: · · ' 1 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Estou 
lendo já praticamente o final, mas se V. EX' quis_er 
que êU interfompa, com ·muito prazer, ouço V. 
Ex' 

O Sr. João Menezes -V. EX é o jUiZ ·do 
momento. se V. Ext cOnCede o aparte, vou parti
cipar desse gra!'Jde d~Urso _qUe V. ~ faz.- -

O SR. JARBAS PASSARIN,HO- Ou>Q V. 
Ex' -com mufta honra. 

O Si". João Menezes -Anotei, que durante 
a exposição V. Ex~, entre outros aspectos, focaliza 
o assunto das greves, a desmoralização da Consti
tuinte, os corifeus da violência, a ameaça-de depo
sição do Presidente âa República e fala até na 
seQutaliÇa é ·na hegemonia das Forças Armadas. 

- O SR. JARBAs PASSARINHO - P~rdãol 
Peço a V. EX' que não me _atribua ter falac;lq em 
hegemonta das.Forças Annadas. · 

O Sr. João .Menezes- V. EX falou na neces
sidade, de que as Forças Armadas ... _ 

O SR.JARBAS PASSARINHO- Ma~-nâo 
hegemonia. 

-O Sr. Joáo~ - ... represeiliam na con
juntura atual, pare<:eu-me. Acho que tem razão. 
(,1111 dos problemas mais graves que enfrentamos, 
e V. Ex" focaliza muito" bem, é aquele das greVes, 
que vêm desestabOizando _o País, porque a Qréve 
de hoje não _ _é mais ll.m~ greve aQministrativa; 
a greve que se faz ê aquilo que podemos chamar 
cientificamente_ çle_greve rê'volucionária; é o que 
e~ t;Xistindo. V._.E:Jr e t~_ a _Nação brasileira 
ve_rifi~rjlm o que aconteceu há pouco te"mpo 
com a greve dos f~rroViários. Por quê?_Para ériar 
tumulto diante de um meio de transporte da maior 
importância, qUe afeta diretamente o povo. e é 
capaz de irritá-lo. Por outro lac!o, V, EX viu~ ~m~ 
bém, a greve dos aeroviárlos e greve feita te<:fliCa
mente, justamente numa hora em que a popula
(;âo. em grande parte, se preparava para viajar 
para esse ou aquele lugar em pleno camavai._En· 
tão, foi escolhido um dia determinado que pudes
~-g causa_r convulsão, causar desordem e de.scon
tentamento. Vimos depois as publicações das_em
presas aéreas, como a Varig e a Vasp, em que 
davam as condições excepcionais de remunera
ção daqueles que comandam os aviões ~ referi
das companhias além das vantagens que têm 
obtido constantemente .. V. ~ falou também no 
fato do noticiário da deposição do Presidente da 
República que foi relatado. Realmente, esse fato 
é do maior significado. O que se deseja com isso 
é a desmóralização do Poder. Depor o Presidente 
da Repúbfica para colocar o quê? Quem? Por 
quê? FOr que razões? O_ que vai fazer na época 
atual? Tudo isso, no õoSso entender, faz p"arte 
de um caos. A Assembléia Nacional Constituinte 
tarribérri-SoTre os s~us altos_ e baixos. Não entendo 
como um Presidente __ da Assembléia Nacional 
Constituinte, um homem que representa, even
tualmente, a Pfesidência da República, declara 
quê e 6' Presidente da "feijoada''. é o Presidente 

"marreteiro", e até hoje não descobriu quem vo~ 
tou pelo Çonstituinte Sa_mey Ftl]:lo. O temp-o vai 
eS<::oando e~nfng-uêm sabe qual é o-resulfãdo--até 

.- hoje. Outr.:is cOisas têm acontecido. Pediu,se ou~ 
tro-dia uma sessão .extraOrdinária sobre urha pu-

• blicaç:ão que havia sido dada, ém- entrevfsta ou 
em noticiário, pelo Cons_tituinte Daso· -coTmb.ra. 
Foi c__t:m~ocad<:J pela Presidência da Constitujn!;e 
uma verdadeira sessão de inquisiç:&o, que termi
nou tristemen:!:e, porque os Constituinte_s presen
tes_abandona,ram o plenário. Então, por tudo is.so 
que está acontecendo_ na Consti1u.iote~ .ciueri"l é 
o responsável?_é_a Mes_a da_S:oo_~tll.i_rite, p6rque 
é o -órgão de polícia da Constituío_te, é ela_ que 
deve tomar as proyidências, e_ não entregar ao 
Plenário as discussões mais estére~,-- -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lue<na) -
Nobre Senador João Menezes, eu pediria a V. 
Ex" que abreviasse o seu aparte. Sabe V. EX' que:, 
pelo Regimento, o aparte é uma intetn,Jpção rápi-
da no discurso. - -

O Sr. João Menezes - Sei que é rápida. 
Mas V. EX' não vai -_cortar o tempo do eminente 
senador Jarbas Pa_ssarinho, porque outro~ líderes 
já usaram durante três horas essa tríbuna_ e não 
tiveram seus discursos interrompidos pela presi
dênda. Des_culpe-me a pequena digressão mas 
é o fato exato que está existindo aí. Esto~ procu
randõ retratar o que sinto. Eu também, Senador, 
estou preocupaâíssimo" com a situação que atra
vessa o País, porque acho que caminhamos para 
uma desordem geral, generalizada. Deve-se real
mente· adotar uma posição, para que oS consti
tuintes representem o seu papel e deixem de fazer 
do plenário da Assembléia Nacional Constituinte 
um órgão -que parece às vezes até um circo, onde 
todo mundo vai, diz o que quer, as coisas mais 
absurdas que se ouvem, e não há nt::nhuma re
pressão da presidência. Lastimável o fato último, 
em que um constituinte, premeditadamente, leva 
afê um penico à tnbuna, discute e nada lhe acon
te<:e. Perdoe-me colocar estas cois-ªs no discurso 
de V. Ex', mas ãcho que tudo faz parte de uma 
contextura de desmoralização dos órgãos consti
tuídos do País, quer da Constituinte, quer do Cio
vemo; quer administrativamente, em toc::los os se
tores. Perdoe-me V. ~ o aparte, o nosso Presi
dente já me está querendo cortar a palavra, mas 
eu não poderia deixar de inserir nd _diSCurso-de 
V. Ex!' as miQ_J}~s preocup~çõe_s, que sãO profun
das, e·vejo 1sso com o maior cuidado e{n relação 
ao que possa acontecer no dia de amanhã. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -f.gradeço 
a V. Ex.', especialmente por aquilo qué falei em 
gênero e V. ~diSse em_ espécle. Fugi aa eSpêde, 
eu queria altear um pouco o discursO. Mas, V. 
EX" tem suas razões_ e_ eu aS re_speito. 

O SR. FERI'W'IDO HEI'IRIQUE :CARDQ. 
SO- Permite V. Ex" um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO ..,. Ouço-o 
nobre senador Fernando Henrique Cardoso, líder 
doPMDB. .. 

O Sr. Fernando Henrique CardoSo~ Sr. 
senador Jarbas Passarinho, desculpo-me por não 
ter podido escutar_ as páginas iniciais do seu dis
curso, pois_ estava participando de um esforço, 
que _espero seja coroado de _êxito,_ nQ_sentido. de 
que possamos, ainda esta _tarde, votar a questão 
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rda estabilidade de uma maneira que atenda aos 
tlllteresses do País. 
~ O SR. JARBAS PASSARINHO- Sei que 
l'"p tempo• de V. Ex.• nunca é usado de maneira 
Pa ser censwáve~ o contrário, nada de inútil, sem-
fre muito produtivo. _ 

• O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Muito 
obrigado a V. Ex' Mas, pelo que ouvi de V._ Ex~. 
~quero dizer que mais uma vez noto convergência 
:entre o pensamento de V. Ex' sobre a conjuntura 
que atravessamos, e o pensamento de muitos 
~de nós que estamos fazendo um esforço enorme, 
como V. Ex!', para que se chegue a boht"termo 

·neste processo de transição para a democracia. 
.As preocupações assinaladas por V. Ex!', notada
-mente no que dizem respeito ao esgarçamento 
:do teddo social, usando quase que expressões 
~elhantes às que usei no discurso que o sena
Cior João Menezes disse que durou mais de três 

)toras, graças aos apartes que recebi do eminente 
)enador João Menezes... _ 

O Sr. João Menezes- V. EJC'I é réu confesso! 
> 
r O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Fui 
~absolvido pelas' pa1avras de V. ~l1.à meu discur· 
so. Mas, vejo que V. Ex', senador Jarbas Passa

<'rinho, Frisa pontos para os quais eu também cha
~mei a atenção. Não me havia estendido sobre 
·outras matérias de enorme importância e delica
~deza, como fez V. Ex' porque não havia ainda 
! ocorrido o que mais recentemente tem ocorrido 
· no Pais, ou seja, a manifestação de aqui e a1i, 
· pantos, digamos assim, de desobediência civil e, 
'ocasionalmente, de manifestações de inconfor· 
~milmo. mesmo entre setores que deviam, por 
.-...funções, por seu ofício, calar-se, ainda quan· 
:do discordem de posições adotadas pelo Gover
fno. A preocupação de V. Ex' é a nossa também. 
11 Agora, o que nos cabe é juntos - e friso, juntos 
·--todos os partidos, as mais variadas tendências 
'ideológicas - como diz V. Ex' o que nos cabe 
ta todos nós é um esforço enorme para concluir
~ mos o· processo de transição. Seja qual venha 
.. a ser o resultado desta Constituição, seja qual 
, venha a ser o sistema de Governo adotado, a 
~duração de mandato, as garantias e franquias indi
~ viduais e sociais que venham a ser estatuídas, 
< o nosso compromisso é de, juntos, honrarmos 
1 a Constituição. Não há forma melhor de fazê-lo 
~senão como faz V-. Ex', hoje, chamando a atenção 
• deste Plenário e, por intermédio dessa tribuna, 
r de todo o País, para a gravidade do momento 
, que atravessamos. E o faz V. Ex' não com o propó
,sito de acrescentar mais um ponto de interro
~ação mas, ao contrário, para advertir de que 
~é tempo ainda para evitarmos desdobramentos 
a que ninguém quer, multo menos V. Ex' Ouvi as 
1pa1avras proferidas pelo senador Jarbas Passa~ 
. rinho, notadamente no que diz respeito à questão 
do relacionamento entre o Governo e a Consti
tuinte e entre todos nós e as Forças Armadas, 
com o maior acatamento. Percebo, nas palawas 
~de V. Ex", uma advertência daqueles que não que
rem que haja um retrocesso, daqueles que não 

rquerem, dé forma alguma; que outra vez tenha
mos que nos pronunciar sobre golpes de Estado. 

.c..V. Ext faz o seu discurso chamando duramente 
"a aten~ão e, eventualmente, atê com cores e dan
cdo exempb1lcações que nio seriam as minhas, 
~e é o mesmo, de que temos que, jlmtos, pela 
f 
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noss.a conduta, pelo nosso esforço, levar adiante 
o processo de transição democrática. E como 
nós :dispomos, no Brasil, de recursos humanos, 
coinO o de V. ~ nesta Casa, n&o tenho dúvida 
de qUe se tivermos -a compreensão do momento, 
s.e. aitearmos o riosso âiscurso, e se, ao invés 
de_cõricentrannos as nossaS críticas em questões 
menores, concentrarmos nossas críticas no sen
tido de construir realmente um caminho para um 
futuro de desenvolvimento econômlco, de bem
estar social e de democracia, chegaremos juntos 
a este patamar que o Brasil inteiro deseja. Se 

- em aJgum momento nas minhas palavras há al-
gum tom mais cáustico, é porque sinto às vezes 
necessidade disso. E muítas vezes extrapolo até 
minha condição de homem de partido, e falo em 
terinos de uma posição de alguém que acom
panha este processo, desde há muito tempO, para 
que chegue ao ponto que está chegando, já até 
mesmo contribuição de sacriffclo pessoal, que 
não é o caso de recordar, porque o passado é 
passado, o que nqs une hoje é uma perspectiva 
de futuro. E felicito V. Ex' por, neste moinento, 
ao alertar o País, não utilizar essa tribuna para 
ameaça· r,- senão para condamar, mais uma vez, 
a que, juntos, cheguemos ao ténnino. 

OSR.JARBASPASSARJNH0-1\gradeço 
a V. Ex'!', nobre senador Femando Henrique. Em 
literatura, com os editores, com os livreiros e os 
consumidores de livros, costuma~se utilizar um 
brocãrdo, que diz: b'aduttori, tradltori. No caso, 
V. Ex' exãfaffienteiãz o cofitrãrio. Eu_ não poderia 
ter melhor intérprete de.'tneu,pensamento do que 
V. EX, ainda que com as ressalvas que estão den
tro do aparte de V. Ex', e que, naturalmente, se 
referem mais aos exemplos, como V. Ex" disse 
que eu usei, do que propriamente à tese levantada. 
E noto alguínas convergências de pensamento, 
o· que me agrada muito. Não tive a honra de 
ouvir o grande discUrso de V. Ex', feito no Senado, 
maS quando o li tive a impressão de que fazia 
um discrurso que se aproximava, se não se identi
ficava totalmente, com·o programa do meu pobre 
Partido Democrático Social. V. Ex' fazia um discur
so -tipicamente de demo-cracia social. Mas isso 
é o PMDB, que é exatamente essa frente que 
eu cHamaria inorgânica, onde se pode encontrar 
um senador Fernando Henrique Cardoso e outras 
pessoas cujos nomes prefiro não citar para não 
criar labéus e nem rótulos. 

Por isso, acho que a contribuição que V. Ex" 
dá com cn•esponsabilldade de dirigir o partido 
majoritário nesta Casa, é muito grande e muito 
boa para mim, porque mostra um aliado da maior 
importância, especialmente quando citei V. Ext 
pessoahnente. E citei porque V. Ex', exatamente 
como eu disse num dos raros momentos dessa 
perda de serenidade que lhe é tão caracterfstiCa,
um tratamento lhano que V. Ex' tem para com 
todos, chegou a falar na deposição do presidente 
da República. Isso prova como o agravamento 
das nossas relações está se dando. Foi por isso 
que eu trouxe todos esses dados para cá, e colo
quei também a Conferência Nadonal dos Bispos 
do Brasil. Ouvi alguém que leu o meu discurso, 
antes de pronunciá-lo, que disse: "A CNBB vai 
ficar indignada com V. Exl'!" Não sei por que! 
Citeí a CNBB literalmente, e acho que o que está 
escrito é extremamente perigoso, porque se fala 
em convuls6o social de conseqüências catastró-
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ficas. Isso, dito por uma Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil, com a sua ~sponsabilldade 
e sua autoridade, não pode passar em .branco! 
ÉJmportantísslmo para" nós. Lembrei .de passa
gem, a~ e me perdoe__ o nobre __ hi_storjª(lor Luiz 
Viana Filho, a pendência entre Dom Pedro I e 
a Constituinte. Lembrou-me um pouco disso. Fui 
atê reler Octávio Tarquino, para. ver se eu estava 
com o pensamento _correto ou não. 

Ora, os quadros não são parecidos. A Naçt.o 
é comPletamente "diferente. entré aquele' séCulo 
e os dias de hoje,,_ Acontece· qü~ DOqí_ p~·· I 
fechou a Constituinte; mas béólre· qüé, ·pouco de-· 
pois, foi deposto. Aliás, ele renunciOU; i:aberii:t a 
deposição. ·- · · . ; · · 

Pór isso, eSses. dados· colocados aqui ·e que 
receberam, benevolamente, a aceitaÇão do Uder 
Feinando Henrique Cardoso, em norrie do seu 
Partido, parece-me que, talvez, a maior c·onquista 
que eu poderia obter era fazer este discurso. É 
a càilSciência de todos· nós,· tomo diSse S. Ex' 
o Uder do PMDB, Porque ainda é tempo, ainda 
é tempo de não jogarmos fora uma conquista 
democrática extraordinária como esta da transi
ção brasileira que se faz, até exemplannente para 
o mundo. · ·: .' _. -.. -.:·' - ·' · 

Temos alguns éxeirt'pios de tr~ção demo
crática muito diferehtes da 'nOssa~ POr· que pôr 
a nossa em perigo? Esta:, então, a razão pela qual 
agradeço as palavras de V. EX Senãdor Fernando 
Henrique Cardoso,_ _-.,, _ 

o Sr. Fernando Henrique Cardoso -Se 
V. Ex' me permite um aparte, nobre Senador Jar ... : 
bas Passarinho, eu gostaria de dar'wn esdai'ed
mento,_ porque acho que convén1 para Os- AnaiS·· 
deste Senado:jamáis falei etn deposição do Pfeli.. 
dente da República. Na insta1ação ·da CPI-sObre 
corrupção, o que eu disse foi que a Corça de uma 
CPI, monTiente neste momento, era tal, que, Se 
fosse o caso - o que eu rejeitava de plano - ·. 
de até mesmo um Presidente da República estar 
envolvido, caberia a ela concluir pelo crime de 
responsabilidade; se fosse um Ministro, pedir sua 
demissão; se funcionário, pedir sua prisão. Houve 
uma extensão além das minhas palavras, o que 
seria contrário ao que pe_nso e que _chegass_e ao 
fim da transição democrática. ' 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Então,. 
pratiquei dois erros imperdoáveis: primeiro, e priri· 
cipalmente, foi não ouvir V. Ex", seQlU'idO, foi ler 
a imprensa. (Risos.) 

O Sr. Vlrgílio Távora- Permite V. Ex' uin 
aparte? · 

~ O SR. JARBAS PASSARII'IHO - Nobre 
Senador Virgílio Távora, V. Ex' tem a palavra. 

O Sr. Vlrgilfo Távora- Meu caro Senador 
e chefe, as primeiras palavras são de congratu
lações porque V. Ex' es1:ã: ej(j)rimindo aquele seu 
espírito democrático tão conhecido desde os tem· 
pos de cadete. Em segundo, porque traduzem 
exatamente, isso tenho certeza, pelas virtudes que 
sempre com V. Ex' temos mantido, o sentimento 
do Partido que tão brilhant~mente V. Ext dirige. 
E em terceiro lugar, porqUe há falas, Senador, 
que marcam épocas, que marcam momentos de- · 
cisivos na viâa, principalmente na vida democrá· 
tica de um país, e uma dessas falas ê a que V. 
Ex' hOje nos brinda. 
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O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito 
obrigado. 

O Sr. Virgílio Távora - Qüe-ría'!li?S dizer a 
V. Ex•, sem a eloqüência, sem o brilho de suàS 
palavras, que justamente V. Ex~ poderia chamar 
aos responsáveis a atenção para aquelas palavras 
shakespearianas: words, words, words - pala
vras, palavras, palavras. Já ouvimos demais do 
lado de lá. Nós, que sonhamos com a transição 
democrática real, em que não haja vencidos nem 
vencedores, em que, realmente, o povo possa, 
depois, olhando para o passado. dizer que dele 
somos dignos, nós -desejamos é ação. Mas açã_o 
construtiva, não ação mesquinha. corno a ação 
do Paraná, não ação mesquinha, como aquela 
do Rio de Janeiro, em-qlié se põe no banco dos 
réus um homem uniacusado, unicamente porque 
ele tinha os galões no _ombro_e, queriam todos 
os seus algozes mostrar o exemplo dele, daquilo 
que poderiam fazer c_om os representantes do 
regime que havia caído. Isso_ é que é preci~ ficar 
bem claro. Des_ejamos a paz, desejamos a tranqüi
lidade, desejamos a transição demo~~tica,_ ma~ 
com justiça, essa justiça que tão bem V.~. neste 
momento, aqui enaltece e para a qual esperamos 
seja feita por todo o Brasil. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito 
obrigado, Senador VirgílíOT âvora. 

O Sr. Rachid Sitldanha Deni - Permite V. 
Ex!' um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço o 
nobre Senador Rachid Saldanha Der:zi. Sr. Presi-
dente, em seguida encerrarei. -

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Nobre Sena
dor Jarbas Passarinho, V. Ex" é um grande líder, 
V. Ex• é urria -daS reserVãsir10mis que _tem_ este 
País. E fiCo satisfeito em ouVir o discurso de V. 
Ex", que é um alerta tranqüilo, mas sério, respon
sável, à situação_em que se encontra o País. Um 
alerta para que as forças politicas possam encon
trar um caminho comum, para atravessarmos 
dignamente o peliodo difícil em que es~mos vi· 
vendo e alcançarmos defmitivafnente a plenitude 
demo--crática. Esse é _o objetivo· de V. Ex~. eu sei, 
e desejo que realme~~~ sej~ bem rraeditado o aler
ta de V. ~ pelo poder civil, por todas as autori
dades. Porque posso afirmar a V. Ex" que o Presi
dente da República não deseja, em nenhum ins· 
tante, um conflito com o Poder Legislativo e, espe
cialmente, com a Assembléia Nacional Consti
tuinte. Sua Excelência tem o mãior respeitO pelo 
Poder Legislativo, do qual foi um brilhante mem
bro, e pela nossa Constituinte, da qual ele espera 
a feitura de urna Constituição serena, tranqüila, 
democrática, avançada e progressista, mas que 
seja em beneficio do povo brasileiro é o que ele 
espera. Desejo que, com o .discúrso de V. Ex", 
haja um desarmamento de espírttos. É preciso 
que todos os políticos de todos os partidos se 
entendam nesta hora, para podermos atravessar 
o túnel. Esperamos que as Forças Armadas, tam
bém atingidas e provocadas, muitas vezes, pelos 
políticos, mantenham-se_ unidas e tranqüil$, ob
servando esse transe que estamos vivendo. Des~ 
jo, ainda, nobre Senador Jarbas Passarínho, que 
esse alerta seja ouvido. O Presidente da República 
não quer criar um conflito com o Poder LegisJativo 
e cow. a Constituinte. Porém, Sua ExcelêndlJ não 
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vai continuar a ouvir, impassível, os pronuncia
mentos feitos na Assembléia Nacional Constituin
te. dos quais 98% deles são_ ataques os mais 
agressivos, ínjustos e caJunio~os. Sabe~os que 
isto não vai acontecer. DeseJamos, assun, que, 
com o' discurso de V. Ex!', encon~rnos a estrada 
larga do entendimento para atingirmos, em defini
tivo, o regime democrático. 

O Sr. Divald~ Suruagy- Perrp~te V. Ex"? 

OSR: JARBASPASSARINHO-Sou grato 
ao 5erlador Rachid Saldanh~ Derzi, porque as pa
lavras de _S. Ex" estão revestidas da responsabi
lidade de quem aqui é líder do Çlovemo, embora 
a figura regimental seja a de líder da Maioria. As 
palavras de S. EX' vérn ao encontro çlo meu dese
jo. Talvez eu fizesse duas _observações a respeito. 

A primeira, com relação a esse chamamento 
para o desarmamento de espíritos. Já li que o 
presidente da Constituinte, _o nobre deputado 
Ulysses Guimafães, referiu-se a uma trégua, e se 
propôs a fazê-la. Pouco depois, vi, partida do Palá
cio do Planalto, uma recomendação no mesmo 
sentido: trégua. Acho pouco, acho muito pouco 
a trégua; de~mos ter, no mínimo, um armistício . 
e-se poSSÍVel, a paz. A trégua é pouco. 

Por outi6lado, quando o_senador RachidSalda
nha Derzi me fala de que o senhor Presidente 
não pode ouvtr impassível as acusações que rec~~ 
be, e diZ S. EX', Por mais de 90% dos discursos 
que se fazem __ oa Cons_tituinte, quero lembrar que 
0 entrechoque dessas idéias deve ser no Parla
mento; o Parlamento deve ter quem defenda o 
Presidente-da República. Ele tinha uma aliança 
importante, uma aliança que era arrasadoramente 
majoritária. Mas essa aliança não funcionou, ela 
é heterogênea. Aqui mesmo- eu dizia, dentro do 
Senado, suponho que na Câmara a mesma coisa, 
que havia momento em que eu tinha grande difi· 
culdade, junto com o·senador Virgílio Távora e 
meus companheiros de bancada do PDS, de fazer 
um discurso de oposição. Porque o primeiro dis
curso era feito pelo Líder do PMDB, e o segundo 
pelo Líder do Partido da Frente Uberal. Então, 
não cabia espaço, eunáo tinha espaço para poder 
fazer_exerclcio da minha própria posição. 

Então, não se pOde submeter o Presidente da 
República à responsabilidade de pessoalmente ter 
que fazer o contraditório, ter que repelir aquilo 
que lhe foí ímputado. Devemos fazê-lo aqui, deve
mos ter a cor~gem de receber. 

Vejo que se encontra no plenário, para gáudio 
meu e honra desta Casa, o ilustre ministro Paulo 
Brossard. Devo lembrar a S. ~ quantas vezes 
daquela tribuna atacou o Govemo e quantas ve
zes, eu, pequeno, menor_ que S.~. tive a coragem 
de vir a esta iribuna defender o meu Governo 
para não piedsaf o Presidente Figueiredo dar res
posta. 

Estou _certo-de que, hoje; ~endo um líder como 
V. Ex", qúé_representa o presidente da República, 
naturalmente, pelo menos __ no Senado, _a figura 
de Sua_ Qfcelênda ficará preservada da neces
sidade de pesso~lmente _dar resposta. 

Ot.içõ o senãdOr Leite Chaves. 

O Sr. Dlvaldo Suruagy - Senador Jarbas 
Passarinho, eu havia solicitado o aparte primeiro. 

OSR.JARBASPASSARINHO-Porcausa 
das luzes da televisão, nio consegui divisar V. 
Ex'. . 

SenadOr Divaldo Surua_gy, tem V. Ex<' a palavra. 

O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Jarbas 
Passarinho, V. Ex~ está muito bem iluminado pelas 
luzes da imprensa brasileira. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - S6 que 
elas não são constantes. (Risos.) 

O Sr. Dlvaldo Suruagy- Mas elas têm per
petuidade. O discwso de- V. Ex", a exemplo do 
que aconteceu com o discurso do senador ~er
nando Henrique Cardoso, há dias, revive dias me
moráveis desta Casa. V. Ex_!'!' mostraram à classe 
política que o exercício desta nobre, difícil ativi
dade pode ser feito com inteligência, com cultura 
e com dignidade. Dai, neste instante, eu me orgu
lhar de pertencer ao Senado e à classe política 
brasileira. Não comungo muito dessas angústias, 
dessas preocupações em torno das distorçõe-s 
do Poder Legislativo, porque, pela sua própria es

, sência, ele é altamente contraditório, porque ele 
é um espelho onde a sociedade se reflete, no 
que ela tem de melhor e no que ela tem d~ pior. 
O próprio Poder Legislativo, corno é a ma19r ex
pressão dos Três Poderes, o eminentemente po
pular, ele tem que ser esse "caldo", onde nós 
encontramos os mais diversos tipos humanos e, 
é natural, é louvável e compreensível que aqui 
nós os encontremos. O que quero ·re-ssahar no 
discurso de V. Ex" é a necessidade do grande 
ponto de aglutinação, independentemente: ~as 
paixões políticas, independentemente das pa!Xoes 
partidárias. Nós políticos devemos ter competên
cia para levar este Pals, nessa fase de transição, 
que somente foi possível, graças à ~be_doria da 
classe política brasileira. Eu poderia dtãr, como 
exemplo, países como a Argentina, que não é 
compãrável ao nosso. Na Argentina, as Forças 
Armadas saíram derrotadas da Guerra das Malvi
nas, traumatizadas, diminuídas diante da sua po
pulação. Não foi o caso que aconteceu no Brasil. 
O Brasil é um exemplo raríssimo· de um Estado 
revolucionário para um Estado de direito, sem 
grandes traumas sociais. E não será nessa fase, 
já de conclusão desse periodo de transição, que 
nós, políticos, iremos negar a nossa competénda 
para levar este Pais a bom termo, porque, se nós 
não tivermos competência para evitar o impasse, 
e em todo impasse sempre vence o mais forte, 
e, evidentemente, o poder mais forte, dentro de 
er conjuntura social, é o poder armado, Então, 
compete a nós, políticos, e V. Ex', a exemplo do 
que aconteceu com ·o senador Femaildo Henri
que Cardoso, está nos dando um exemplo mag
nffico do caminho a ser seguido, do rumo tra!;ado. 
Quero me con-gratular com V. ~ e, acima de 
V. ~. com o Senado e, acima do Senado, com 
a classe política brasileira, pelo magnífico discurso 
que V. Ex• nos presenteia nesta manhã. 

d SR: JARBAS PASSARINHO --, Muito 
obrigado, nObre senador Diva1do Suruagy. V.~ 
e eu temos pontos ef)l comam que _ _mu!~- me 
honram_; a aceitação, por V. Bel', do meu discurso 
me dá um respaldo cuja importância sou capaz 
-de juJ9ãr. Muito grato a V. Ex-' 

O Sr. Leite Chaves - Permite- V. Ex-' um 
aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço o 
nobre senador Leite Chaves, para concluir o meu 
discurso. 
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O Sr., Leite Chaves --Muito obrigado Ex' 
V.Exf restabelece, aqui, no Senado, o clima d9s 
s_e_us grandes dias do passado. É V. Ex". de fato. 
um horryem brilhante, e_ nunca se houve nesta 
Tribuna sem o brilhantismo, que todos rec::onh,e
ceme>s:. Çoncprd_q _çom V. Ex" cOm os fatos, mas 
não sei quais serão suas conclusões. V. E>r invoca 
fatos, e Ps condena, exatamente, __ porque eles se 
processaram de acordo com a lei. Por exemplo, 
da JustiÇa Ovll do Rio de Janeiro, --- , 

Ela eSta sendo recriminada porque funcionou, 
pronunCioU o aCusado. ao Trl.bunal do Júri. No 
caso do ·Paraná, V. Ex!' a ·recrimina, porque ela 
funcionou, isto é condenou o acusado a 3 anos. 
O promotor a quem V. -~ se refere é um dos 
qualificados procuradores da Justiça Militar br.;l.si
leira; é, i ademais, oficial da reserva das Forças 
Armadas, como V. Ex" E b ·ato do capitão, a que 
V. Ex" se·refere é dos mais gr~es perante a legisla
ção militar, por violentar padrões fundamentais 
da disciplina e da hierarquia. E para falar em Ca· 
mões, a que V_. Ex" também se r.eferiu, foi ele, 
acompanhando constantemente as tropas lusita
nas, quem bem conheceu. Q método, o segredo, 
a substânda da disciplina militar, quando diz: . 

l·A disciplina militar prestante não se 
aprende Senhor na fantasia, sonhando, estu
dando ou imaginando~ senão, vendo, tratan-
do e pelejando." . . . . 

É singular que wn capitão comande é! sua tro
pa, sem que avise da mi:;;são, e invada Logo um 
poder civ:t1 desarmado, a Prefeitura de Apucarana. 
A Justiça Civil no Rio está funcionando. O fato 
de a testemunha não exerçer função de impor
tância não quer dizer que.o s_eu depoimento não 
seja vá1ido, sobretudo quando verossimilhante, 
ajustado às circunstâncias. Quanto ao mais acho 
que há intranqüilidade nacional. Mas não a-·es.se 
ponto que V. Ex" descreve. O País tem tido, nestes 
últimos dois anos, excessq de produção. No para
ná, pelo menos, não temos_ nern onde colocá-la. 
O Congresso-está fu1;1cionando; a Assembléia 
ConStituinte funciona. E verda,de que uma Assem
bléia Constituinte é uma espécie de revolução 
no Direito, e, tsto traz intranqünidade. O Presi
dente, muito hábil, usa muitas vezes essa habili
dade de ir para frente e para trás_ como, talveZ, 
uma estratégia de permanência. E acho que Sua 
Excelência se fosse mais rígiç:lo, talvez tivesse leva
do_ o Pais a sjtuações até rn.ajs desastrosas. Sua 
Excelência, é wn político de grande habilidade_, 
de grande conhecimento, e que to_dos aprende
mos a admirá~ lo nesta <:asa. Não sei se .Sua Exc~ 
Jêncía, logo depois das eleições passadas, não 
errou ao não refo_r_mular totalmente o Ministério, 
de a<:ordo com a nova re;ilíçfade que o povo brasi
leiro expressou. Quanto às críticas que se (azem 
ao presidente Ulysses Ciuimàrães, um homem de 
grande saber político, de extrema seriedade, tem
se de convir não ser tàq r_e!ey.;~nte três ministros 
militares se_re.l,lnir_em e fazerer:n.l!JTIª CónStituiçaO. 
Muitos querem que a C.oristituição atual seja feita 
com aquela mesma. pressa. Sei que é válido o 
seu discurso, na medida em que os fatos aqui 
colocado.s passam a ser motivos de reflexão o 
seu discurso haverá de receber resposta mais ca
bal do_ nosso üder do PMDB através de discurso 
de análise, como está sendo o de V. ~ Além 
do mais, V. EX" é respeitado nesta Casa não s6 
pelo brilho e pelo seu notório conhecimerito gen~ 
rico mas também pelas várias funções que V. 
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~ eX€rceU,COJ;Tl a,itp Sctb,er tal)tO 11e&!~ Çasa quap~ 
to em diversos Jninist.,érie& do P~~- E,, qig'!,-~e, 
de passagem., hav.ende:-se e;m to.do~·cqn_;l grançle 
di~_cemill)_el)tp_~ , 

O SR; JARBAS PASSARll'IHO - Qu~ri~ 
apenas, talvez, chamar a atenção, Óu tive urri des

-frt~_io de memória, OU tenho a {'..Udácia _de <:,on-· 
testar um dos juristas mais _brilhantes da Casa, 
que foi, exatam.ente, o Proc:uraçlor-Oeral ~ Jus
tiça Militar, ~Serlã.dOr Leite Chaves. S. ex disse 
q~e o promotor, rro Paraná,· é u~ ho_ffie_~ ~espei
tadíssimo, é um oficial, um capitão, ou um oficial 
c~o eu o fl;li. ~ .n:eu ~mpo_de_~é~cito_7 
e I~ já se vão vinte e tantos anos qu,e dele ~stou 
afastado- o promotor não era militar. O auditOr 
e.o prortfotor SãO necessariamente tiv,iS_ tog~di;>s, 
e_o promotor é um advogado~ F:oi esse promotor 
C(tle, sendo ou não o homem a que S. EX- se 
referiu, de brilho intelectual muito grande, teve 
a infelicidade de querer caracterizar o ato do c:api
tão como ato de um direitista, como ·se o rato 
de ele ter <:ometido. o -erro. que Coineteú_ ~ ê 
eu não disse que não cometeu erro - estivesse 
liQ:a.do a üma destiilaÇão -de -~ature~ i_deolóaica. 
Não! Ele foi lá e Je_u um Inanífesto. E leU Um 
iri_anifêsto em ·Que. comO eu diSse, cOnfundi'u· sUâ 
pOsição com-a de um !(der sindical, que prete.nde 
f~er melhoria de salários da sua categoria- profLS
Síçriã.l. _N§o me ParêCe também que haja um pro- -
blema disciplinar que seja "justo dizer que estou 
reCrlrTiiriahdo. Eu disse ainda _há pouco, nas pági
~as -que li, que há dois pilares vitais para a atividade 
J"!lilitar, que são ·a disdplina e a hierarquia, sem 
o que as Forças Ãfrnadas se ·transfornia:rri ein 
bandos armados ou milícias, como costuinava 
dizer o Pres!deilte ~ C:asteUõ BrailCo:~ora, é c:Jaro 
q\Je houve transgfeSsãO disciplii13r, e eu qUeria 

· que ela fosse examinada comO ta1. Eu prefériria 
cjue não se cortasse desde logo umá carreira, 
nãc;> se eliminasse o futuro de alguém ·que até 
eitfão tinha sidO- irrepreensível na sua conduta, 
q!ie· ~vez pudesse ser analisado sob o ângulO 
de transgressão graVe, cõm ~nta diãS de Cl.ldela 
e' ti-ãnsferêni::ia; ê:omõ se Tez, como todos nós 
recebemos, n6 pasSado;·o-duro peso da disciplina 
ca'Sirense: Então, não faço recriminação à deci
são, acho-a apenas severíssima. SevérísSimat No 
oútro caso, V. Ex- naturalmente não estaria de 
ã~ordo _ Comigo; eu conheÇo o pensa'me'nto de 
V:"Eii' a_ respeito da personagem que citei, cujo 
nome não dei, mas é notório que se trata do 
Gêneorã.l NeWton Cr_uz, De mMeira que V. Ex', cer
tàm"'ertte,'õão concordaria comigO. -

O Sr. Luiz Viana - Permite-me V. ~ um 
aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Com 
muito prazer. 

. o Sr.-Luiz VIana- Eminente-senacror Jâi-bas 
PaSSarlriho.--fnicialmente desejo ·-c;:onQr8tular-me 
com V. Ex' por ver que o tempo e as circuns
tãndãs, que vão mudando, são diferentes e em 
nada modificaram o brilho, a inteligência, a <:orre
ção, o bom senso de V. Ex' 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito 
obrigado. 

. O ~i-.~Luii Viãiiá - O· díscurso de V. l;x", 
se me Permite, além de muitos títulos que tem, 
é um discurso de bom senso e, por isso mesmo, 

eu não acredito que ocorra aquilo que prevê o 
Senador Leite Chaves, que ele.seja respondido; 
ninguém vai respOnder a V. ~. -tôdo mu!ldO Vai 
aplaudir, tQdo mundo vai apoiar, porque ·o qUe 
V .. Ex" está querendo é ju_sta!11ent,e __ mostr~r qUe 
o~~~· o G~~m6,!! 5<?ded~a~. !ód?~ n~s1 ~nver~
damqs por um caminho perigoso, não sabemos 
onde vamos àcabar. E é nec;eSSárfo pã.r8 o'S:raSil, 
para Todos nós, que tomemos um rumo _certo; 
que p~ levar à conclusão a traosiç._áo e .ç~ Con.sti· 
tyiQ~e:.!S _o~_~rimelro _que -d~Ve dru:: -~~se -ex~qtp!Õ, 
e. o~ _be~ V. Ex•, ê o Pn~s.!~e!lte.da ~e.póbUc.i, 
@e _e o. m~(or re_spon_sá\.:el pqr. Íl:l_cjo que ocorre 
no Paí,s. ~~~m~n!e ~ ~ ~§tioi; ~esponsáveJ; po
~e_ s_e~ p ,?oPer. Leg:isl~tivo,. q podeF _J~9i~iá~O. 
ma_s p~so~.ll!ente. ~ ? ~~~d~~~ da R.~p_ú_~l~c~ 
~o Pr~~ndente da 'Repúbhca eleve ter a-compreen:.. 
Sào, deVe ter a toleràiida·pa·rã Saber-que o agravo, 
o. ataque é Inerente à nossa vida parlamentar, 
à nossa vida social, à riOssa história. Eu' Ierribrariã 
apenaS aqui o que foiFe\t6. O qúe Se disse hlenOS 
de Feijó: é que ele era bêbadO e itléesttroSo' .. _lsSó 
foi·º ni~ós. Mas o'FeiJ6 está :na·_t:list0fia e Ô 
PaíScón~riua: · .··;·-:: :_:_ .. -':-:··.-~, 

. o· sR •. JARBAS PÁSSARi*!O- Eni d;is 
ePisQdicis diferentes cOm DUque de Caxias-~ an· 
tes de Du9~e e depois. ' ' 

OSr.LuizVIaniil-V. ~lembrou Dom Pedro 
I. Fa1o só no O. Pedro I, nãQ quero fal~r n6 Chalaca. 
Mas, realmente, não tem nada hõ)e1 o -Brasil de 
1988 com O Brasn de 1823, Embora se diga-qUe 
a História se repete, que a História não se repete, 
mas no c::aso não há nenhuma semelhança. O 
que nós temos agora é uma 'fase de transição, 
que deve ser e é necessariamente marcada por 
essa inquietação social, que é agravada sobretudo 
pela situação económica: o grande inirnígo que 
nós temos é a inflação, é o e:ncarecirpento da 
vida, é a perturbação social nas famílias; n~ ca
sas, em tudo. _Isso é que é _Q grande .mal, e não 
devemos agravá-lo com palavras, com censureiS, 
com críti<:as; devemos, sim, criticar para que pos
samos encontrar: o caminho certo~ Esse siri1, c-o
mo fez aqui, ·ná algUns· dias, com tanto bn1llo 
e tanta oportunidade, o $ehãddr Fernando_ Henri
que Cardoso, e como V.~. agora, também ocu
pando a tribuna com o mesmo brilho, coin o 
mesmb-objetivo que é o de col_ª-ºorar, V._Ex1' não 
tem o objetivo de criticar. V. Ex" apenas enuncia 
fatos que são _nqtórlos e que, naturalmente, nos 
deVem m"óstrãr,- COmo se fossem faróis,- comO 
se fossem balizas, que o caminho não .. é ·bom. 
Estou <:erto de que V. EX' será -ouvidq aql.Ji,. será 
ouvido no Palácio do Planal~o, e terá contóbtiído 
de maneira bn1hante, de maneira eficiente, para 
que o Brasíl chegue aonde quer chegar: a uma 
Constituição demoCrática e liPeraJ. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Grato a 
V. EX', nobre Senador Luiz Viana. Ministro várias 
vezes, Presidente desta C~. 'tOmO V. EX' foi, Par
lamentar dos mais notáveis, as palayras de V. Ex" 
me sensibilizam, e até agradeço desde logo o 
habeas corpus preventivo que V. ~ me deu, 
em ·relação à ameaça do Senador Leite Chaves, 
porque só se houver indisciplina intelectual dentro 
do PMOO poderei ser contraditado, poique já re- -
cebi a adesão do Líder do Partido. Mas agradeço 
muito a V. EX' as .expfeSsôes, e ouço; ·creio que 
é o últi~o aparte a ou':'ir, C~m_ muita honr~ para 
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mim, quem hoje, às duas horas da manhã, debatia que iss-o transcende, neste mOmento; à própria 
C.orniQo. na televisão, ·a nobre_ Senador José Fo- condição que V. Ex" assUme como Senador, co'--
gaça., , mo Lídei do PDS, rrias ·lhe reSe"rva um papel d~ 

maior importância. Pode ser_ que isso não acon
, .O Sr. JÔ~-fOtia.Ça_~~AQ-rãdeÇO.ã V.~ a teça. mas ninguém poderá me tirar,o direito de 
~on:r~ qUe ":'é cop~~d~ ,de-~~? _óJtifl1o_a~':_t~a~~e~ _ _ d_~eja.~ ct?~ a~sim ~co_n~es:a .. 
Qüero registrar, nesta ca·sa, O qUe tiVe oportu- _ 
ilidade de dizei-, onterri, a V. Ex"; nO debate que 
travamos, numa emissora de_ TV, nesta CapitaL 
Acredito, nobre Senador Jarbas_ Passarinho, que 
eStamoS Vi.Veildô Um momento complexo, diticil, 
maS dêcisiVo dei vida- naCional. A Assembléia Na-

. 'c[on~l Constfttiir1té :ê uin Qr~nde.q.ivi~or ç~e águas 
qu~; pêlo_corijunto-polêmico e crítico de matérias 
qUe estiunoS iratando, vai d~finindo,_ delineando_ 
e toinruido' maiS darâ a divisao eótfe aS forças 
políticas. EstamoS Cairiinhaitdo para uma nova 
oÍ"dem democrática, e a- minhá preocupaÇão_ é 
qUe saib~uilõS esquecer o paSsado, tirã:ndo dele 
apenas as lições_ que" é capaz de nos dar, mas 
~e sai~n1o~ nos pre?Cupar, funaanleri_tál:,nente, 
com o futuro. Acredito que V. E.x'l que Já teve_ 
PaPei tão decisiVO ilo paSsado, tem uin papel mar
cante e também decisívo no futuro deste PaíS. 
Como integrante de umã agrerriiação·pOiítica quê 
é _advei"sária: dó Prido de V. Ex', como' aJ9uém 
que tem um pensamento distinto~ do ponto de 
vista ideológico, do pensamento de V. Ex", rião 

. tenho o direito de cobrar, de exigir e sequer o 

. direito ·de esperar que isto aconteça, mas posso 
desejar, ou secretamente torcer, que as coisas 
assJm se definam. Estamos -caminhando para a 
conformação de duas forças políticas que vão 
emergir da -Assembléia Nacional Constituinte: 
uma força de _caráter social, reformista, ou social
democrática e .urna outra de caráter liberal, con
servador ou de_ centro-liberal. E ine parece que 
a história está reservando a -v. -EXe --o papel de 
aglutinar essa forças do centro-liberal, às quais 
~u não pertenço e com as quais tenho nítidas 
divergências .. Mas tenho.a profunda e_sólida con
vicção, qualquer que _seja o -sistema de Governo 
que venhamos a dotar ____._-o' Parlamentarismo ou 
o Presidencialismo-;,..;,;,::de que não haverá establ
lidade_democrática neste País se nãó houver esta 
!=}ara defmição.de_duas_ forças políticas sólidas, 
estáveis, representativas e enraizadas na sociC.: 
dade. A confusão, _a mescla, a mistura desorde
nada de forças políticas em agremiações com' 
pouca nitidez geraram as dificuldades da transi
ção. EStam-oS V:fVerido uma transição politica mal 
resolvida e malsucedida, porque não há definição 
nos Partidos politlcos.lsto só será passivei se nós 
soubermos aglutinar as forças políticas de acordo 
c.om a sua nitidez e a sua concepção ideológica, 
clara e irrefutável. Acredito que _a Hi_stória reserva 
a V. Bel' este papel: o de aglutiria-r a-s -forças do 
centro-liberaJ para_que sufja neste País uma alter
nativa respeitável e séria, de um Partido do centro~ 
liberal, para que nós possamos instituir um Partido 
que venha a ter também nitidez e face visíveis. 
A História mostra que o úriiéo Pais da América 
Latina que tem_ estabilidade política, a Venezuela, 
é ufn paíS onde o-- Pres"idendãlíSmo viCeja Sem 
golpes, sem crises _e sem impasses -institucionais, 
justamente porque há duas forças políticas bem
claras e bem nítidas: urna do_ centro-liberal e a 
outra de _caráter social-democrata. CreiO i:Ji.ie este 
processo que estamos vivendo com o surgúnento 
do Centrão, a liderança emergente, neste proces
so, de V. Bel', lhe reserva esse papel. Parece-me 

O SI{. JARBAS PASSARINHO - Muító. 
obrigãdo ao nobre_ Senador José Fogaça. 

Certa feità, -no Ministério dé1 Educação, recebi. 
uma delegação d~ professores, e um deles tinha. 
sic:;IQ inõlcado subitamente para saud,ar-me. Co-_ 
meçau dizendo:. "Quando. eu nasci. a fada bOa 
disse~ "este menina vai ~r professon.miversittl": 
rio'~ E a Taâa má concluiu: "e vaf ~er inal pago''. 
(Risos.) 

Aproveitei a deixa e disse: pois eu nasci muito 
longe, lá nas barrancas do rio Xapuri, na confluên~ 
cia com _o rio Acre, e a fada boa não chegou; 
chegou apenas a fada má, que disse:" esse me:
_ninõ-yãi passar a: vida féizendo discurso". Eis (jtie 
faço uni. aqui e vejo que o nobre, ardoroso e 
in_teligente Senador pelo Rio Grande do Sul deseja 
um_ aQv~rsário para lutar, é isto que, no fundo. 
traduz_ o ponto de vista de S. Ext S. EX' é um 
grande lutador e não pode ver a trincheira opost~ 
vazia~ quer alguém que lute. E mostrou, com uma 
dignidade muito grande, que respeita os pontos 
de vista contrários, ainda que deles divirja. Não 
sei se isSo teria sido um recado ao chamado Cen~ 
trão, ou se teria sido, realmente, um va-ticínio que 
S. Ex• acaba 'de fazer. 

Ta.rnP~rn v~jo, --fi_ me ·permitam os nobres_ 
Senadores e Deputados que nos dão a honra, 
de _aqui estar presentes; aliás, tenho uma certa 
difk:uld_ade, Sr._Presidente, PÇ>rque hoje, na Çonsti-. 

_ tuinte, o tratamento_ está muito familiarizado; na 
Revolução Franc~sa o tratamento era cidadão; 
na Revolução Bolchevista, era camarada; e agora, 
no Brasil, é companheiro, e eu quase ia dizendo 
os companheiros do Senado e da Câmara. ~~ 
ainda diflo,- na~~Velha lingua.ger:n parlamentar, 9s 
noDféS Senadores e Deputados - permito-me, 
como dizia, para a frase não ficar perdida, dizer 
que faÇO uma referência especial à presença do 
MiniStro da Justiça nesta Casa. S. Ex' tanto honroU 
o Parlamento, como honrou tudo aquilo que foi 
objeto de sua atuação na vida pública e particular. 

-Iffiílgiiloc Seu desespero íntimo, imagiri.o seu "su
plfclo de Tântalo", sentado naquela cadeira, sem 
poder apartear e destruir o adversário. De maneira 
que;-pelo' menos, por esse aspecto, eu me louvo, 
pelo fato de estar aqui presente o Ministro da 
JUstiça e riào O Senador da República. · 

ConclUo, sr: Presidente: 

Em países próximos, - e (oi lembrado ainda 
há pouco por alguns aparteantes - a marcha 
para a democracia faz-se a despeito dos militares, 
ou_afé mesmo contra eles, quando se. amotinam. 
Conosc~o dá-se, felizmente, o contrário. Nosso 
processo de transição arnpara~se na garantia que 
lhe ofere-ce o ·comportamento irreprochável das 
ForÇas Armadas, não porque sejam elas tutoras 
da Nação ou hegemõnicas, o que é um absurdo, 
mas ao ~evés porque estão solidamente imbuídas 
do principio de que melhor servem ao País neutra
lizando prontamente a ação de qualquer aventu
reiro que, estimulado pelo caldo de cultura a que 
se reportou o Presidente da República, tente usur
par o poder. 

.. Quatta-fêira· ·24 295 

A hora é 9rave' ..._repito. Está. em ~uSa ÓfuftJro 
das instituições e da Pátria livre· e democrática. 
A História não nos perdoará a todos n6s, gover
nantes e governados, povo e Igreja, se por omis
são ou pequenez não formos dignos da magni· 
tude do desafio deste momento crucial para os 
destinos dà.RePúbliCa. - -

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
beml Palmas prolongadas. O orador é efusiva+ 
mente cumprimen~do.} 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberta· Lucena) -
Está esgotado-o- tempÕ dêstinádo aO &pedíeme. 

Passa·se à · - · · 

O~EMDODIA 

Sobre a Mesa, requerimento_ que vai ser lidó 
pelo Sr. 19-:Secretário .. 

É lido o seguinte · 

REQ{J~O 1'1• 15, DE i!la3 
Nos termos d_O artigo 198, alínêa-"d'':-C:fo Regi

mento Interno, requeremos inversão da Ordem 
do Dia, a firri de Que as matérias constantes dos 
itens 8, 9 e 16- da' pauta da Ordem do ·Dia de 
-hoje sejam submetidas áo Plenário em 19, 2? e 
"Jo lugares, respectivàrnente. · · 

8ala das SesSões, 2"3- de fevereiro de 1988. - _ 
Nabor Júnior - .Aluizio Bezerra - Mário 
~a. - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto LuCena) -
Em ~citação o requerim~rito. - - · · · · 

O Sr. Nabor 'Júnior - Sr: Presidente; peç'o 
a palavra para encaminhar a votaçãO. 

O SR. PRESIDErrrE (Hwnberto Lucena) C::. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Jú
nior, para encaminhar a votação. 

O SR. !'lABOR Jái'IIOR (PMDB- AC: Para 
encaminhar a votaÇão. Sem revisão do oradOr.) 
-Sr. Presidente, ·s-rS. semidofes: - - . 
. Toda a Nação- tem conhecimento ~-_grande 
tragédia que se- abate sobre o meu EStado àO 
Acre, em decori'ênCia -das cheias dos ricis Acre, 
Juruá e laca, nas-cidades de Rio BraCo,-Cruierro 
do Sul e Sena Madui"eira. 

De acordo com informações -q~e'ine foram 
transmitidaS -ontem; j)elo GovernadOr- Flâv'ianó 
Melo, estão desabrigadas, nessas três cidá.des dO 
meu Estado, 46.500- pessoas, sendo QUe- 12:500 
pessoas estão alojadas pela DefesáCivl1 áõ GOVer
no do Estado erTI barfacas, igrejas, -parque de 
exposição da Secretaria de Indústria e ComerC:lo 
e escolas; 30.000 PésSoas estão desabrigadas na 
zona rural. Já foram inundadas totalmente 8.374 
residências pelas águas dos rios que cruzam -o 
meu Estado. Este é o quadro dE: dificuldades, 
Sr. Presidente e Srs: Senadores, que a popülãç-ao 
do Acre enfrenta nos dias atuais. Diante deste 
fato é que tomei a irliciativa, juntamente cõm--6 
Senador Aluizio Bezerra, meu colega de represen
tação nesta Casa, -de solicitar a inversão da pauta 
da Ordem do Dia da sessão de hoje, para que 
os três projetas de interesse do Acre, que preten
dem autorização desta Casa para contrair emprés
timos para a cOnstrução de unidades habitacio
nais que se destinam -a abrigar essas pessoas 
que estão desabrigadas no meu Estado, sejam 
aprovados pela generosidade da Casa, para -qüe 
o Govemo do Estado do Acre possa realmente 
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dar combate a essa grande Caláffifdã.de êJue se 
abate sobre o Aç~, que sã:o as inundaçõeS. 

O que o Govemo pretende é deslocar essas 
populações para áreas m~~ ~eguras;·parà áreas 
em que essas pessoas fiquem resgUafctã.das des
sas constantes inunc;taç:ões,, c?!rl.o. â g~e ocorre 
no Acre no mome.nto. Agraçi_eço_ e_fltãp, -~ V. Ex", 
Sr._Presidente-, e à.C~ peçO ?iPófo para a inversão 
da Ordem do Dia da sessão de hpJe. 

O Sr. Mário Maia --Sr. presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Huri-.berto Lucena) -
Concedo· a palavra, para en<;an"!irlhar a votação, 
ao nobr_e SeDador MM_o M~~' _ . 

O SR. MÁRIO MAIA (Por...:. ·Ac Para enca· 
minhar a votação, sem reViSãb do ·arado!:'.)- Sr; 
Presidente, Srs. Sena(lcires:·-- -

Acabamos de ouvir o ehcãniinharrineto à ma
téria que ·versa sobre Pedidos de créditos para 
o Estado do Acre, por S. Ex"; o Sr, Governador 
do Estado, e pelo Prefeito da Capital. Em verdade, 
as'referências aqui levail.tadas _J:?9_r S. EX~. o_ Sena
dor Nabor _Júnior, são verdad.êifas e- reqúerem 
imediatas providências. . , 

Já tivemos oportunidade de nos manifestar so
bre o assunto da tnbuna da AssemQié:ia Nacional 
Constituin~e. solidarizando.-no.s não só coffi o po
vo do Estado .do Acre, nossos-conterrâneos, como 
também com Q povo brasileiro que habita o Esta
do do Rio de Janeiro_ que igu~lmente, está sen-do 
vítima das trag(!dias_ que Ocorrem riessaS regiões
de nosso País merc_ê de -ch_u_vas torrenciais que 
desabam sobr~ ~sse_s Estados sobre algumaS ci-
dades desses EStados. -

Dizia eu, Sr. Presidente,~ aqui quero reafirinar. 
Com relação às tragédias extreil)~S_ que o pov~ 
brasileiro está a assistir, tendq por- palco, no Norte, 
a selva da indômita Amazônia. sem fim e, no Sul, 
as colinas que enfeitam as reentrâncias das costas 
do R,iQ de Janeiro, <lue embota .ao _fenômeno da 
natureza s_eja o mesmo, pois que_decorre de preci
pitaç:ões de cb~JYas _copiosas .o, problema social 
é o_ mesmo, quer no meu longínquo Estado, quer 
no Rio de Janeiro. Consid,e~amos! Sr. Presidente, 
que essas tragédias são semelhantes. No Rio de _ 
Janeiro é decorrente da ocupação inadequada 
do solo urbano no sentido. vertical, e no estado 
do Acre, igualmente, é decorrente_ da inadequada 
ocupação do solo urbano, no· sentido horizontal. 
Porque, no Rio de Janeiro, o povo-ocupa-as terras 
consideradas prati<::amente devolu._tas, que são as 
encostas -d_os_ morros; povo esse ·que vem enxo
tado do interior, como lá no Estado do Acre, que, 
em decorrência_ das condições sócio·econômi
cas, por não possurrem_, _terras, ~9 obrigados a 
mourejarem nos arredores das grandes cidades, 
formando aquela orla dos aglomerados urbanos 
de necessitados, famintos e miseráveis. POrtanto, 
o fenômeno é social, é um_ fenômeno ·decorrente 
do êxodo rural, quer no Rio- de .,l~ne~ro, qu,er no--
Acre. -

Sr. Presidente, dada à premência e ao estado 
angustiante em que Vivem todos os brasileiros, 
a assistir. importantes, a todos esse_ drama e a 
tr!'lgédias que ocorrem nos Estados do Rio de 
Janeiro e do Acre, estamos aqui, em nomé· do 
PDT, para dizer que o nosiiõVOto é f3.Või'~vel_ao 
encaminhamento deste requerimento, no sentido 
de que a matéria seja colocada em priorid~de 

de votação, 'contréiriainente à Vontade da Ude
rança do Partido do nobre Senador Nabor Júnior,
que·vem'~obstrllindo essa matéria há vãricis dias, 
quando ela Já podia- estar aprovada e o GÕVemo 
do.EstadO-do Acre; meu adversário, já planejando 
e ~ecutançio_ obr~s em função dqs recursoS SOli-
citados. _ _ _ _ __ · 

Entfefurito; ao contrário do Pi=lrtido de S, Ext. 
e ao contrário dO_ Partido do Goveffiador do Acre, 
qi.ie,- nesta ·caSa, teffi obstruíaã a matéria.~nós, 
dq __ PDT, e em n9m~ ~e sua _Liderança, re~~fuma
moS o nosso voto favorável a esSe encãmínha
meilto. Tarilbém estare-mos· Voia"ndó favOi-aVel
mente no [1lérit0- da ciu'eStão e,_ aproveitarido _a 

oBO[hmidade;_ estaremosl~~~nq~ ~-~cissa ryt~~sa
gem ão Ministro Piisco Viana, para _que libere, 
imediatamente, a autorização qúe. for Cor.lférid8, 
nesta manhã, aqui no Plenário do Senado da Re
púPiica. 

Eram. estas as observações Sr. Presidente, que 
queria fazer na oportunidade que t~nho de enca
minhar o_ requeriment9 de inversão de matéria 
da'pauta, -sUbSCritO pelos ri.ohres Senadores Na
bar Júnior e Aluízio Bezerra, do PMDB. Peço licen
çao i S.~. e a· 'Mesa para, também, subscrever 
~=- re_quériÍTlentQ de _inverSão de inatérias da 
pauta, para que a maiéna_séja aproVada irOedià~ 
tamente. 

Durante o discurso do Sr. Mário Mala O 
""- --St. Humberto Lucena deixa a cadeira da pre

sidênsia que é ocupada pelo Sr.Jõao CastelçJ. 

OSR. ALalzlO BEZERRA- Sr. Presidente, 
peço ·a palaVra- para eiTi::arriinhar a votação. 

a SR. PREsiDENTE(Jõi.o Castelo) - Con· . 
Cedo a palavra ao nobre Senador Aluízio Bezerra; 
para encaminhar a votação. 

. O S~ Al.WzlO. BEZERRA (PMDB - AC. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, srs. s.enadores, sem dúvida 
alguma a "rnatéria ern pauta', OU -Seja, o requert
inénto para inversão da pauta, a fim de que sejam 
àprêciados os projetas referentes à habitação, tan
tO em_ Rio Branco corno em todo o Estado do 
Aére, c8racterlia-se _por uma urgênda extraordi_-__ 
nária,J~m ta<:::e dos acOntecimentos que _são públi
cos e __ notó.rios, ªc:erca Pr'atfcainente do dilúvio 
qUe~- .abate sqbre o_ .nosso ,Estado- tia-rri~is de 
!~._dias, _ç:om os_ índiCes e 6S_dãdQs_que são do 
cqnhecimento deste_ P~1:1ário, CC1mo; por exem
Plõ, cerca de 8 mil _e_ so:o casas. qu_e estão, total 
ou parcialmente, submersas e o número de desa·_ 
brigados que totaliza nlaiS de 40 mil. Mais ainda, 
podeinos citar ·um dadO extremamente grave: a 
spfra agrfCOla, sobretudo a de .arroz e milho, está 

_ d,e$truída em mais de 60%. ESse prejufzO, acarre
tado a um Estado_ pobre como o Acre, foi de 
apÍ"oximadamente 3' bllhões e 900 milhões. Isso 
ê bctstaote-llrave com relação aos dados, sobre
ttdg_o,_?r. Presid_ente, ~.:fãita de produtoS que sofre-
tão e_~s _ _p6pulações, produtos que, no momen
-fu~ __ s_ão_d~~_!!:uídos pelas i::heias, que, depois das 
dõ anõ-de 1'948, constituem as cheias que atingi
ram os níveis mais ahos das águas do rio Acre: 

SenhOr Pi'esidente, não poderíamos, ao fazer 
este ap-elo aos companheiros para a aprovação 
dêsSe requerimento de inversão da pauta, deixar 
essaffiãtérla simplesmente parada no ar, porque 
a ·eatá$_1r0fe que se abate_ sobre o nosso Estado 
do Acre, possui uma irlfra~estrutura rodOviária, 
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_econômica, d~ energia elétrica e de &an«;!:amen!-0 
básico extre01amerite deficiente, profund_amente 
agravada com a destruição de casas, de estradas 
vicinais, de uSinas de energia elétricã e de es_colàsj_ · 
constituind9-se grave prejuízo para o EstadO: ~ -

Se'nhor- Pres"tde.nte: eSsa Ocortência qué se re
gistrâ, <hoje, S6br_é o Est~do_-do Acre_ não é '_um 
fato isola.<iO. M_;inifestamos, 'uimbém, a nOssa soli
dariedade _à_ pOPulação 4o RiO- de Janeiro~ qUe 
vive momentOs de extr.ema _ _d_ificuldade, tendo. em 
vista a catást,Tofe que se abate .s_ol>i-e as- pOpula
çõeS ·qUe habitam regiões seffi a mínima segu
rança. E- essas regiões_ inseguras, tanto do meu 
Estado corno' do Rlo de Janeiro._ merecem a nossa 
atençã-o, Sr. Presiden~. jUstamente Para atender 
às_ famnas pobres, _as camadas mais Careotes da 
população,_ Por quê, Sr. Presidente?. · 

Há pouco se discutia, no encaminhamento do 
pedido de inversão de: pauta, que __ nós _não deve-_ 
mos apontar apenas os efeitos mas temps que 
fazer um alerta para as causas geradoras .dessas 
catáStrofes, porque não ê _"g>mente_ o problema 
da natureza, da chuva, do desabamento, mas é, 
sobretudo, -o problema da nossa sociedade, de 
criar situaçõe_s_seguras para a população pobre, 
justamente a que mais sofre,.nessa:; circun_~tân
cias de cri_se, cómO no caso- das cheias. E para 
isto, para ·qué não haja, rlos próximOs anos, ·mais 
desa~rigados das cheias, para que não haja surtos 
epidêmicos, e para que não haja tamanha destrui
ção, o apelo para que sejam aprovadas pelo Go
verno Federal as propostas do Ga:vêrrt.O:dq no!?s.o 
Estado, que enCaminharemos a seguir, como, por 
exemplo, recursos nec~ssâriqs. ao asfaJ.tarn_ento _ 
das estradas que ligam a capital ao intelior do 
Estado, para que os agrícu(to~s possam insta~ 
lar~se· com segurança nesl?3S á~eª~ ~!tas, para pro
duzir. Por quê eles vêm para as periferias da c::ida
de? Porque, nessas êpocas de chuvas, eles ficam. 
totalmente isolados no interior e _procuram, nas 
proXimidades da cidade, mesrilo nas áreas baldias 
e baixas do rto, alguma condição de sobrevivência 
em tomo do centro urbano. . , .. 

Neste sentido, Sr. Presidente, Jar~i oportuna
mente uma intervenç~o. aqui, nesta tribuna, acer
ca_ dessa grave questão, as tragédias que ora s~ 
abatem soP_re o Acre e 9 Rio d..EtJa_neiro .. 

Pedimos o apoio dos çompãnheiros, cOmo já 
disse o nobre s,enador Jarbas Passarinho, no trata
mento que estendeu aQS nossos "c:oiriPanheiros" . 
senadoreS, aos companheiros desta Casa, para 
que aprovem es_se requerimento de inversão de 
pauta. 

TransmitiinoS ao companheiro Mário Maia, do 
PDT, o nosso profundo reconhe_cimento, p_or fazer 
constar a sua assinatura nesse dQc.un:tepto, IT!{I_S 

queremos esclarecer _9 _eguivÇ,Co quanto ao nobre _ 
líder Fernando Henrique Cardoso. S. ~não esta~ 
va obstruin_d_q_ _a pauta, ressalvando a sua posição 
de liderança do nosso_ partido. (Muifo bem!) 

Durante o discurso do .Sr. Aluizio Bezerra 
o. Sr._ João _Castelo' deixa _a cadeir~ (iii Piesi~ 
dência que é ocupãda jJeJO Sr. Humberto 
LucenlJ. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -~ 
Em votação _o _requerimento. __ _ ___ _ 

Os srs: senadores que o aprovam queíram per
manecer sentados. (Pausa) 

Aprovado, -
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Fica feita a inversão -da pãuta, Coi1fÓrme delibe
rado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem8: 

Votação, e~ turr{o único, dÓ ProjetO de 
Resolução n9 35, de 1988, que autorizã: o 
·Governo do Esta:dõ do Acre a contratar ope
ração de crédito no va1or correspondente, 
em cruzados, a 1200.000,00- ObrigaçOes do 
Tesouro_Nacional_- OTN, tendo , 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
náfio. 

A matéria constou .da Ordem do Dia da sessão~ 
extraordinária anterior, tendo a sua. votação sido 
adiada por falta de_quorum. 

Em votação o projetO, em turno único. 
Os srs. senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação fmal que será lida pelo 

Sr. }9-Secretário. 

É lida a s_eguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 35, de 1988_ 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 35, de 1988, que· autOriza o tio
vemo do Estado do Acre a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 12QO,GOO,OO OTN .. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro dê 1988. -
Nabor Júnior, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 35, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, ·, Presidente, 
promulgo a seg-uinte 

RESOLUçAO N• , DE !988 

Autoriza o Governo do Estado do Acre 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
1.200.000,00 Obrigações do Tesouro 
l'laclonal- OTN. 

O Senado Federal res_olve: _ 
Art 19 t .o Governo do Estado do Acre, nos 

termos do art. 2'~-da Resolução n? -93~- de 11 de 
outubro de 1976, alterada pela Resolução n9 140, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizado a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
1.200.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, junto à Caixa EcoriOmiC:a Feideral, desti
nada à execução de obras de infra-estrutura bási
ca na Capital do Estado. 

Art. 2~' Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. -

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lu<Cena) -
Em-discussão a redação final. (Pausã.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. · 

Eficerraâa a discussão, a matéria é dãda como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgaÇão. 
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O s·R-·PREsiDEI'Il'E.(Homberto Lucena)
Item 9: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 36, de ·1988, que autoriza- o 
"GoVérho do Estado do Acre a contratar ope
raÇão de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 1.879.699,25 ObrigaçõeS-do 
Tesouro Nacional - OTN, tendo _ 
PARE~ FAVORÁVEL, proferido em P[e~ 

nário: -

A matéria constpÚ da Ordem do Dia da sessaO 
extrao_r_dinária _anterior, -tendO ·a sua votação siào 
ac!iada por falta de qUQJj..m. 

Em votação o projeto, em turno único. 
-OS s.rS. senadoreS QUe o ãprôvam queiram Per: 

man~cer senta'dos. (Pausa.) . · . : . · 
Aprovado. 

Sobre a mesa, redação _final que será lida pelo 
Sr. 19-Secretário. - -

·-:~-É lida a seguinte __ 
Redação final do Projeto de Resolução n~ 36, 
de 1988. 

O relator apresenta a redação final do Projeto 
de ReSolução n~_ 36, de 1988, que autoriza o Go
veino do Estado do Acre a contratar operação 
de_ crédito no valor co.rrespondente, em cruzados, 
Ú .879.699,25 QTN. . . , . 

Sala das Sessões, 23 de. fevereiro de 19~ .. -
-Nabor Júnior, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

-Redação final do -PrOjeto de Resohiçãó 
n9 36, de 1988. · 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos_ 
termos do artigo 42, inciso Vl, da Constituição, 
e· eu, Presidente, promulgO a seguinte 

RESOLUçAO N' , DE !988 

Autoriza o Governo do EstadCi do ÃCf~ 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
1.879.699,25 Obrigações do Tesouro 
Nacional - om_ 

O Senado Federal resolve: 
Art. lo É o Governo-do Estado do AJ::.re, nos 

termos do art. 2° da Resolução n~ 93, de 1 f de 
outubro de 1976. alteiada pela Resolução ·n9 140, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do SenadO 
Federal, autorizado a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
1.879.699,25 Obrigações_ do Tesouro Nacional 
- OTN, junto à Caixa Económica Federal, desti
nada_ à execução de obras de infra-estrutura _e 
equipamentos comunitários effi Conjuntos Habi
tacionais e construção de 8.484 unidades habita-
cionais, no Estado. _ __ 

Art. 2o Esta resoluçãO entra em vigor na I;Jata 
de sua publicaçáo. 

O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) -
Em discUssão a redáção final (Pausã.) -

Não havendo quem peçi!l. a palavra, encerro 
a .discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção,-nos termos regimentais. 

O_ projeto vai à promulgaçãO. 

- - O SR. PRESIDENl'E (Humberto Lucena) -
Item 16: 

Votação, em turno único, cio ProjetO de 
ResC?Iução n" 43, de 1988, que a"utoriza a 
Prefeitura Municipal de Rio Branco, Es'tado 
do Aç_re, .a contratar operaçáo de crédit'p no 
valor col'resp.ondente, em cruzados, a 
_30.075,18 Obrigações do TesoUro Nadonal 
-OTN, tendo ----
_ PARECER, FAVORÁVEL, pro[erido enl Ple-

.-l-táriO. . 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária. ante,rior, tendo a sua votaçã_o_sido 
adiada por ralta de quorum. 

Em VotaÇão o projeto, effi turito ·Cinico.--
Os srs. senadores que o aprovam queiram per

rriãriecer ·sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a me~a. {edação fmal que_ será liQ~;t pelo 

Sr. 19-Secretário. - · · 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
_ n' 43, de ~98:8-

0 relator apresenta a .redação final do Projeto 
de Re~I!Jçâo n9 43, de 1988, que autoriza a _p_r_efei
tura Municipal de Rio Branco (AC) a contratar 
operação de cr~j_~ 90 wJ_or cqrrespondent~, em 
CruiãdóS, á: 30:D75;"T8 OTN. -_ _ __ 
__ Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 19SS. -
Al~zio Bezena, rel<!~r. 

ANEXO AO PARECER 

- Redação llnÍII do ProjetO-de Res~uÇilo 
D' 43, de 1988-

Faço saber que o Senado Federal aprovou. nos 
termos do artigo 42, inciso Vl, da Constituição, 
e eu, P~sid~~_e, promulgo a seguinte 

RESOLUçAO -N,, DE1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio 
Branco, Estado do Acre, a contratar ope· 
ração de crédito no valor conesponden
te, ~m cru~dos, a 30.075,18 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 E._ a Prefeitura M-unidpafde Rio Branco, 

Estado do Acre, nos termos do artigo 2° da Reso
lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no va1or correspondente, em 
cruzados, a 30.075,18 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN,junto à Caixa Económica Fede
ra], esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, desti
nada à implantação de unidade escolar de 19 grau, 
no munlcipio. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor: na data 
de sua publicação. 

O SR- PRESIOENTE (Humberto Lucena) -
Em cüsc.uSsão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discl,l~ã,p._ . 

Encerrada a discu$âo, a matéria é dada cpmo 
defiÍ1itivamente aPrOVada, independente de vota
ção, nos termo$_regiroentais. 

O projeto vai à promulgação. 
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O Sr. Ronan Tito -Sr._Pre_sideote,._uma ques
tão de ordem. 

O SR .. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra V. Ex' 

O SR. RONAN TITO (PMQB - MG. Para 
questão de ordem.) - Sr.- Presidente, encami
nharei à Mesa um requerimento pedindo a inver
são da pauta, para que a· Item 17 seja votado 
em primeiro lugar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O requerimento seria de prefer_êncfa, porque o 
requerimento de inversão teda que ser antes da 
Ordem do Dia. 

O SR. RONAN mo - Exato. É de prefe
rência para a votação, em primeiro lugar, do item 
17, que é o requerimento do senador Jamil tléld
dad. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A presidência aguarda o reqUerimento•do nobre 
Senador Ronan Tito. (Paus_st.t . . 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 9-Secretárió. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
1'1•16, DE 1988 

Nos termos do art 346, tterri I, do Regimento 
Interno, requeiro preferência para a votação do 
Requerimento n9 10/88, co_n!itt;~.nte do item 17 da 
pauta, a fim de ser votado antes _da mat~rg, cons
tante do item n9 1 da Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 23 de feVereiro de 1988. Ro
...,.nto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votação o requerimento lido. 

Os srs. senadores que o aprovam permaneçam 
sentados. (Pausa.} 

Aprovado. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Peço verifi
cação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESJDENlE (Humberto Lucena) -
A Presidência vai suspender a sessão por dez mi
nutos, antes acionando ;;tS campainhas, a fim de 
que os Srs. Senadores compareçam ao plenário, 
atendendo_ao pedido de verificação de quorum. 

(Suspensa às 12 horas e 10 minutos, a 
sessão é reaberta às 12 horas e 14 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Está reaberta a sessão. ~ndo evidente .. a faltã 
de quorum, o requerimento fica prejudicado e 
a apreciação dos demais itens da pauta, adiada 
para a sessão seguinte. 

São os seguintes os itens cuja apreciação 
ê adiada: 

1 

Votação, em turno únlco, -elo Projeto de Resolu
ção nç 28, de 1988, cjue autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados. a 3.689,02 Obriga
ções do Tesouro Naciona1- OTN, tendo 
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PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

2 

-VotaçãO, em -turfi:o úniCõ",-âo Projeto de Res.olu
ção n<~29, de 1988, que autoriza a Prefe!tura Muni
cipaJ de ttaberaí, Estado de Goiás, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 13.650,42 Obrigações do Tesouro Nacio
nal - OTN, tendo 

PAREcER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto_ de Resolu
çãci n" 30, de 19~. que aUtorizá ã Prefeitura Muni
cipal d~ ltapuranga, Estado de Goiás, a contratar 
operaçãO-de crédito no_valor_ correspondente, em 
cruzados, a 48.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional-::- OTN, tendo 

PARECER FAV~VEL. proferido em Plenário .. 

.4 

Votação, em tumo único, do Projeto de Resolu
ção n~ 31, de 198.8, cjue autoriiâ a Prefeitura Muni~ 
dpal de Janduís, Estado do Rio Grande do Norte, 

_ a. contratar operação de crêdito no valor corres
pondente, em cruzados, a 8.424,51 Obdg~ç~s 
do_ T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEl, -prOferido em Plenário. 

5 

Votação, em turno único·, do Projeto de Resolu
ção n" 32, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni~ 
cipa! de Monteiro, Esta9,p da Paraiba, a contratar 
operação de crédito no-valor -correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

6 

Votação, em turno único do Projeto_ de ResQlu
ção n9 33, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
oparde Mococa, Estadó de São Paulo, a contratar 
ópei"àçãó âe crêdlto no valor correspondente, em 
cruzados, a 21.146,62 Obrigações do Tesouro 
Nc!dõital- OTN, tendo 

P~ECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

7 

-Votação, em turno único do Projeto de Resolu
ção n<? 34, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Alvinópolis, Estado de Minas_ Ge~ais, a 

· contratar operação de crêdito no valor correspon- . 
dente, em ·cruzados, a 20.000,00 Obrigações do 
TesourO Nacional ~OTN, tendo 
. PARECER FAVORÁVEl, proferido em Plenário. 

-lO-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 37, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipaJ de Angêlica, Estado do Mato Grassei do Sul, 
a contratar operação_ de crédito nã valor corres~ 
pendente, em cruzados, a 4.600,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional,- O)'N, tendo~ 

PAR_e:CER FAVORA ~. proferido em Plenár:io. 

-li-

Votação, em turno único; do Projeto de Resolu
ção n" 38, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande 
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do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados a 13.519,74 -Obri
gações do T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple_nário. 

-12-

Votação, em turno único, do Projeto_de R~solu
ção O' 39, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Janâuís, EStado dO Rio Graflâe dei Norte, 
a contratar operação de crédito no valor cOrres
pondente, em cruzados, a 2.790,00 Obdgações 
do_ Tesourb N~c;.ional--:"": OTN, _tenQo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-13-

Votação; em turno único; do Projeto de" Resolu
ção n~ 40, de 1988, qué autoriza a Prefeitura Muni
cipal de AnastáciO; EstadO do Mata Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente,· em cruzados, a 49342,11- Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendO 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em P!enádo. 

-14-

VotaÇãõ, éin tunlo único~ ao :PrOJeto de Resolu
ção Íl" 41 ~de 1988, que autoii.za a Prefeitura Muni
cipal de Antônio João, Estado do Mato GrOSso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 4.800,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional- QTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, prOferido em Plenário. 

-IS-

Votação, em turno úriico, do Projeto.de Resolu
ção n" 42, de 1988, que autoriza a Prefe1tura Muni
cipal de Aral Moreira, Estado d_o_Ma:to Grosso do 
Sul, a c~gtra_tar c?p_er'!Ç~C? -~e crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 48.411,27 Obriga
ções dp Tesouro Nacional--OJN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-16-

Votação, em turno úilico, do Projeto de Resolu~ 
ção n9 43, de 1988, que autoriza á Prefeitura Muni
cipal de Rio Branco, Estado do Acre, a contratar 
operaçã.o_de_crêdito no valor correspondente, em 
cruzados, a 30.075,18 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-17-

Votação, em turno único, do Requerimento n<? 
1 O, de 1988, de ãutoria do senador Jamil Haddad, 
solicitando, ao_Minlstério dãs Comunicações, in
formações sobre o critério adot-:~do pelo atual go
verno para a concessão de canais de rádio e de 
televisão através daquele Ministério . 

O Sr. Nelson Carneiro - Peço a palavra, 
pela_ardem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)_
CoilCedo a palavra; pela ordem, a_o nobre Senador 
Nelson Carneiro. 

O SR. !'!aSOI'I CARI"'!'!!RO (PMDB - R.J. 
Pela ordem. Sem _revisão do orador.) -Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores: __ 

O Senado rec~b~u .Yárias mensagens- relativas 
ao _My.nicfpio do Rio de J_aneiro. 

Compreendo que as normas regimentais não 
permitem que essa màtéria seja examhldl netta 
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sessão, mas faço- um apelo a V. Ex\ em face 
da calamidade notória que desabou sobre a capf
tai fluminense, que se empenhe junto aos compa
nheiros da Mesa, junto aos que elaboram e estu
dam as mensagens enviadas, para que, na pn:. 
meira sessão, essas quatro mensagens sejam ob
jeto de apreciação pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
V. Ex" será atendido e ~_s matérias serão incluí
das na Ordem dQ Dia da próxima sessão.- :- _ -. 

Concedo a palavra ao nobre _Sen<}dor Jarml 
Haddad, como Líder do PSB. 

O SR. JAMJL f!N)DAD PRONUNCIA DIS
CaRSO Q(JE, EIYTR,J;OGE À RE:WSÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBliCADO POSTERIOR
ft1E1"1TE. . 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
A Mesa, solidária com a dor do povo carioca, 
povo fluminense e de suas autoridades, atenden
do determinação do Sr. PreSidente_ Humberto Lu
cena, irá agilizar as medidas necessárias para 
aprovação dos processos _que estão em ttami_
tação nesta Casa de_ intere:s..se para o Rio de Ja
neiro~ 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia 
de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Pronufu::iª- O s~guil)te _ _9iscurso. 
SerTI revisão do 9rador,) - Sr .. Presidente, Srs. 
Senã.dores: · 

Falo neste -final de reunião poique hoje será 
um dia histórico para a História da <:onstitulção 
brasileira. Poderiam dizer que deveria eu falar não 
aqui no Senado,_ mas na tribuna da Assembléia 
Nacional Constituinte. OÇ:ôo'e. no entanto, Sr. Pre
sidente, que as CoffiuniCi!_ções de Udera;nça na 
Assembléia Nacional Cõristituinte nada têm de 
comunicação de liderança, evidentemente são 
comunicações -pessoais e termin~m por desvir
tuar os trabalhos com_ comunicações estranhas 
à natureza partidária, são todas de caráter pessoal 
e, ainda mais, impossibilitam a presença na trlbu~ 
na de outros Constituintes, principalmente aque~ 
les que pertencem aos grandes Partidos dos quais 
são Uderes._A oportunidade na COnStitl,linfe; pOr 
incrível que pareça, fica mais para os Co"hstituintes 
priVIlegiados que, pertencendo aos pequenos Par
tidos, têm o ·espaço das Liderança~ para as c:omu
nicações que delas s_eriarn, mas que terminam 
sendo absolll.~mente pessoais e_ quase sempre 
estranhas aos temas constitucionais. 

Por isto, aproveito a paciência de V. Ex" para, 
aqui, fixar a minha posição sobre matéria que 
me pare_ce da maior importância. 

Hoje, Sr. Presidente, começaremos os trabalhos 
do art. 7~ do Projeto_ de_ Cõnstituição e, como 
se sabe, há um acordo no_ qual os direitos dos 
trabalhadores brasileiros ficarão na dependência 
de uma ft~tura lei complementar. Houve, evidente
mente, uma imprudência nos trabalhos da Comis
são de Sistematização;-·quando regras e_ no_rm<l:s 
que poderiam ficar para lima futura legislação 
ordinária e específica, essas regras e norTI\as de 
logo apareceram como r:natéJia q:mstltucion~l. 
Retirá-las, neste momento, Sr. Presidente, seria 
quase que voltar os trabalhos constitucionais con
tra o trabalhador brasileiro. Se não houvesse a 
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iridusão, es-petando-se a legislaçãO ordinária, 
multo bem, mas, depois que se índuiu no Projeto 
de Constituição; fazer a 'dramática retirada, pode 
parecer aos_futur95 intérpretes da nova Carta que 
os CõfiStituÚltés abdiCaram da defesa. dos di~itos 
do trabalhador. -

-Por isso, Sr. Presidente, minha posição é infle
xível em defesa daquílo que erroneamente, exage
radamente, exacerbadamente, se pôs, mas, cuja 

~~ retirada é muito. mais dr~stfca, é muito mais exa
cer.Oàda e de conseqüências sociais airtda mais 
graves. 

O Sr. Leite Chaves - V. _Ex" permite um 
aparte, nobre senador Cid Sab6ia de Cãrval~o? 

OSR.CIDSABÓIADECARVALHO-Póis 
não. 

O SR. LEITE CHAVEs - Senador Cid Sa· 
bóia de Carvalho, me congratulo com V. EJc!o Não 
podemos, sob qualquer pretexto, marginalizar a 
estabilidade. É um direito que sempre existiu no
País. Em 1964, o primeiro direito sacrificado foi 
o do trabalhador. Um dos primeiroS decretos do 
presidente Castello Branco ror no sentido_ de se 
eliminar, destruir a estal>ilidade, criando em·seu 
lugar o Fundo de Garantia por Tempo de SerVrÇ:o. 
Então, agora, há esta luta para que se encontre 
um- s'lfcêdâneo para a estabilidade. Esta estabi
lidade pretendida não visa a aumentar os ganhos 
do trabalhador, ela visa a manter os níveis e pa
drõeS de dignidade. Não ~e quer é permitir que 
um trabalhador, depois de alguns anos de serviço, 
seja dispensado por qualquer caPricho do patrão, 
no instante em que ele chegue aborrecido na 
empresa. Então, o que se quer é levar a empresa 
a refletir algumas vezes, antes de proceder desta 
formá. E o lamentável ê que o empresariado-na
cioilal reagiu de forma uníssona contra isto, quan
do ele próprio, o próprio ~mPresariado e os pró
prioS comerciantes conseguiram, há muito tem
pd; através do Decreto-Lei n~ 24.150, prorrOgar 
as locações, através da renovatória. Hoje, o co
merciante que tinha fundo de comércio ele não . 
é despejado-e também eles são locatários no caso, 
aí, eles são Jocado_res. Locadores e loc;atários, é 
uma relação de locação. Então, veja: eles não 
admitem que o empregado tenha wn mínimo 
de estabilidade, quando a exigem para eles, e 
conseguiram isSo há muito tempo. O qUe have.:. 
riam de dizer, agora, se eliminássemos a estabili
dade? De forma que o PMDB está comprometido 
cõm isso. Eu mesmo, em 197 4, quando_saí como 
senador pela primeira vez, um dos pontos, uma 
das bandeiras da nossa luta foi o restabelecimento 
da estabilidade como um instrumento de qualifi
cação, de respeito ao trabalhador. De forma que 
as nossas lideranças têm que nos ouvir perfeita
tliéflte- e entenderem bem o sentido juridico da 
e·stabilidade, não se,apressarem em concertar 
qualquer acordo em qúe o instituto seja destruído, 
porque a Nação nos julgará, _as nossas bases nos 
julgarão. J:: Preferível, muitas vezes, perdermos 
de" acordo com as nossas posições a, então, ajus
tarmos qualquer acordo apenas sob o pretexto 
de dar andamento à Constituição. A t::stabilidade 
é um_ caso_ de princípio, e estamos cOmprome~ 
tidoS~ 'inclusive doutrinariamente, com esse ponto. 
Aliás, esse nosso ponto é programático, dele ·a 
PMDB_ não pode afastar~se. Então, qualquer pali~ 
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nódia que vise a dar uma vestimenta fal~ à q~es
tão de~~tabnidade_tern_que s_et_af~~~d~·- · 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Quero, aproveitando o douto aparte de V. Ex', 
deíxar bem dara minha posição. 

Sr. Presidente, está feito um acordo das Ude
ranças, hoje, e vai sair na Constituição contra o .. 
meu voto, e acredito que yoto ·contrário-de Coqsti~ 
tuintes como o SenadQr Leite Cha:Ves, vai Ser apro
vado um dispositivo que diz que a lei comple
metifàr ffaiâfrtirâ 8.' estabilidade do t,raba1hador, 
entre otitroá direitos, etc., etc., etc. E, dentro do 
acordo, há uma disposição transitória, ,e péll'l!li isso; 
chamo a atenção de todas as pessoas conscientes 
da Nação, dentro do aCordo há uma futura dispo
sição transitória de que a parte financeira tem 
uma ressalva: as atuais determinªçõesd~ ab.laliza
ções salariais do~ trabalhadores terão t,~ma c:orres~ 
pendente disposição transitória~ 9arantindo a 
atualização em padrões mais elevados, ~m refe
rência aoS derTiaiS ÇJíreitos traPalhr~s. O ~que leva 
isso? 

_Aqui, muito se tem falado, tanto no Senado 
como na Constituinte, em vacatio legis. Mas 
poucas _'!ezes se entendeu, na verdade, o que é 
vacatlc;» legtS. Vacãtio legis tem Um sentid-o di
dãtic_o, é l.clma figura e~dada no Direito como . 
intervalo existente· entre a publicação da lei e sua 
vigência. Não é vacatio legls a inexistência de 
uma propositura sobre determ(nado assunto num 
trabalho da Constituinte, como já se chegou a 
<=:onfundlr. Ora·, mas se Um dispositivo prevê uma 
futura lei corilplemeritar sobre ele, como seu alon
gamento e a sua eJ<Piicitação, é claro_ que esse 
dispositivo não entra em vigor na data de, sua 
publicação, ele fica à espera da regulamentação. 
Haverá aí, forçosamente, sim, um verdadeiro va
catio legis específico sobre os direitos dos traba-
Jhado(es. _ _ , 

Gostaria de chamar a atenção do_Senado Fede
r~)_ e da Constituinte a esse fespeito, Fica ar um 
intervãlã abSolutàmente eril bxaric6 eritre 6 dispo
sitivq con&t,it1,1donal e- a ~tura lei_ C9ffiplementar. 
tJ, diremos: até a_lei_ complementar, então, estarão 
.em vigor as regras do direit~_,de agora,_ atê qu,e 
venham novos prindpios, novas definiç&es. novas 
regras a respeito __ da me_sma matéria. N_ão_-haveria, 
as~im. prejlúzo dó trabalhador, que apenaS espe
raria a vigência da futura lei -córiiPleni.ehtar. Ma$ 
nao se-rã assim, Sr. Presidente, evidentemente nãp 
-será~-Ontem_me~CfiiiaiTi, na CrihstiÚ.lÍilte, qUifudo 
objetei ·a alguns companheiros isso -que falo ago
ra;_- -~_me diss~rãm: não, o Dr. Miguel Re:ale já 
afinnóu que fica em vigor tudô- de cigora até a 
lei comple111entar. Ma_s não vai depender de uma 
afifi11ativá do Dr. Miguel R.eale. Issó depende lnui~ 
to rriais -de uma téCnic:a do_Direito, da exiStênCia 
de um mundo jurispruden'da( principaifnente de~ 
pois. Sr. Presidente, que sabemos que haverá uma 
disposição transitória onde da atual lei sobre os 
trabalhadores se aproveita apenas para ressalvar, 
a parte financeira, o que deixa entender, clara
mente, que tudo o mais estará revogado pela ooli~ 
dência com a nova Constituição. Assim, a_ m~Jiher 
grávida pode ser despedida neste interregno, du
rante ~sse vacat;k> legis. Poderá a mulher grávida 
alegar o seü direito, mas ele estará em dúvida, 
porque a norma da disposição transitória não se 
referiu a uma ressalva ampla do direito dos traba· 
lhadores, 
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Há, também, um defeito té.c:nlco: uma Coristí
tuição que se refere à lei anterior a ela. Ela pode 
prever a lei futura, nunca ressalvar a lei anterior, 
porque há o fato da revogação que será superior 
a tudo. Tudo que vier a colidir com a Constituição, 
miseravelmente _estará revogado. A lei comple
mentar, multo embora não venha a produzir um 
texto constitucional, produz um texto quase que 
da mesma natureza, e que vaí-se anexar à nova 
Cal14, à futura Carta. --

Há uma tendência muito perigosa no fazimento 
desse acordo. Primeiro, Sr. Presidente, é uma ca
pitulação. Vamos capitular, vamos_deixar de resis
tir diante do conservadorismo organizado, quan
do muito mais sincero _seria que caissemos de 
pé na defesa dos trabalhadores._ 

Já disse, neste pronundamento- que, de sã 
consciência, eu não iriduiria no Projeto de Consti
tuição dlspositivos da lei trabalhista, mas, depois 
disso irlduído, também não seria eu aquele que 
teria a iniciativa da sua retlfada, porque estaria 
dando mangas, espaço e oportunidade aos futu
ros intérpretes para que acreditassem que a Cons
tituinte havia capitulado diante dos direitos dos 
trabalhadores. 

Por isso, Sr. Presidente, que, contristado, fui 
à tribuna na Constituinte, há poUcos dias, defen
der a inclusão, na Carta, do direito de herança, 
porque, imprudentemente, incluíram o direito de 
herança na Comissão de Slstemath;açào. E a réti
rada, naquela hora, atendendo a uma emenda, 
se me não engano, do Senador Nelson Carneiro, 
daria a entender que o direito de herança, a suces
são mortis causa, ou a sucessão que deva ocor
rer por testamento, ou por força da lei legítima 
testamentária, estaria retiiada do Direito brasaeiro, 
graças àquela atitude de tirar do Projeto de Consti
tuição a garantia do direito de herança ali naquela 
parte do sistema de segurança individual que o 
Projeto de Constituição elabora no seu art. 6\ 
de tantos e tantos itens. 

NÓs temos um ·compromisso de palanque com 
o trabalhador brasileiro; ou para legislação ordi
nária ou para Constituiçãá.- Mas, seria estranho 
retirarmos da Constituição, para depois adiannos_ 
a batalha para a legislação ordinária, quando o 
tmpério da lei será menor. 

Agora. Sr. Presidente, Srs. Senadores, não há 
de como abrir mão não da estabilidade dos traba
lhadores, porque isto nunca foi cogítado na Cons
tituinte, há apenas a garantia contra a despedida 
injusta-, que maldosameJJte ~ espaJhou no Brasil 
ser a estabilidade para jogar o empresariado con
tra o trabalhador, como se pudesse haver divisão 
pragmática de quem trabalha e de quem neces
sita de trabalho. É impossível a divisão dessas 
duas forças no País, muitõ erilDOrcf seja uma divi
são política, uma divisão sociológica, porque são 
class_es sociais absolutamente diversas •. 

Agora, abrirmos mão do direito do trabalhador 
de se manter no emprego, s6 podendo ser despe
dido por justa causa, a ser definida cada wna 
das causas em lei ordinária, abrinnos mão disso 
para satisfazer ao superconservadorismo, isso é 
covardia, Sr. Presidente, isso é ceder nas bases. 
E este Senador Consütuirite, i[Ue fala aos presen
tes não vai proceder assim. Estou vindo à tribuna 
do Senado, exatamente, para resguardar a minha 
posição, que deve ficar, também, nos Anais desta 
Casa. Em- nenhuma hipótese, Sr. Presidente, assl-
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narei acordo que represente a capitulação na de
fesa dos trabalhadores. 

Erã o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
Concedo a ·palavra aO nobre Senador Marco Ma-
dei. · 

~O SR. MARCO MACJEL (PFL-PE. Pronun
~ p--:$eguirite discurso.)- Sr. Presidente, SfS. 
Setiª-.â_Ores;- ---.--:- - - - - . 
. ~rever ''o _sever_o e_ ~~dici_onal~' Colégio Militar 

de Porto_ Alegre, onde há cinqüenta anos havia 
cursado seus estudos secundários,_ o Presidente 
CaStello Branco afrrmou que essa casa de ensino 
do Exército, -na-antiga Várzea, "tudo lhe dera, de
poiS do que recebera de seus pais", pois fora 
ali- que recebera ''um ensino de altos padrões 
-de-eficiência e onde aprendera a altear seu amor 
à Pátria e às causas". 

Nada rilais reconhecia o impoluto soldado do 
que tudo aquilo que a evolução da educação mili
tar no Brasil nos mostra desde os primórdios da 
h.mdação da Academia Militar, instalada na vetusta 
taS-a do-Ti"erii,-há mais de dois sécUlos, passando 
pela Es_cola M:l1itar, surgida em 1839, onde se 
aprimoram os conhecimentos culturais e teóricos 
da nossa oficialidade, continuando na Escola Su
perior de Guerra, criada em 1889, e, riesse_mesmo 
ãrio; no Imperial Colégio Militar, instituto de ensino 
destiriado a receber gratuitamente os filhos e ór
fãOs de oficiais do Exército e da Armada, e, me
diante módica contribuição pecuniária, alunos 
procedentes de outras classes sociais, fase de en
-sino militar em ·que se deu ênfase especial aos 
aspectos práticos da educação. 

Ê sobre o Colégio Militar, Sr. -Presidente e Srs. 
senadores, instituição das mais prestimosas da 
his:t6ria da educação de nosso País; que me pro
póriho a Ocupar, -pOr breves momentos~ esta tribu
na, reverenciando-lhe desde a tradicional regula
mentação, baseada nos moldes do seu congênere 
fraricês, o famoso "Pritaneu de la Flêche", até 
os altos padrões de instrução teórica e prática 
mantidos em seus diversos estabelecimentos. 

Mas, trazem-me, sobretudo, a esta tiibuna notí
cias dando conta de que o conhecido Colégio 
Militar do Recife, criado pelo Decreto n? 47.416, 
de 11 de dezembro de 1959, vai ser desativado 
em dezem~ro do corrente ano, passando suas 
instalações a ter novo destino. ESta decisão se 
fundamentaria na necessidade de racionalizar 
custos e aumentar a profissionalização da Força. 

Sr. Presidente, são quase trinta anos de ativi
dade em prol da juventude de Pernambuco, 
aplaudida e re<:onhecida por toda a comunidade 
civil de meu Estado, que não pode ser interrom
pida nem extinta sem um grave prejuízo para o 
ensino de todo o_ Estado, e até mesmo da Região 
nordestina, habituados a ver no tradicional Colé-
gio Militar do Recife um fator de aprimoramento 
.dos padrões de ensino numa das regiões mais 
carentes de educação de alto nível, numa de
monstra_ç_ão inequivoca de identificação do Exér
cito brasileiro com o pensamento e as aspirações 
do povo daquela Região. 
- OS colégios militares, como é do conhecimento 

de todos, há decênios vêm extrapolando os limites 
da finalidade para a qual, inicialmente, foram cria
dos, abrigando, hoje, em seu corpo discente, um 
apreciável contingente de filhos de civis, que che--

gam a atingir 51 pontos percentuais do número 
de seus alun_os. ~ 

Seu .ca~:áte.r assistencial deu lugar a uma educa
ção de grau médio, ministrada, indistintamente, 
a Jovens de_s:t[nados .b c:.a:rreira mnitar- e a9s que 
se preparam para integrar uma elite dirigente, 
oriunda tanto do meio militar, c.omo do meio :civil. 

Esta transformação dos colégios militares em 
instituições de ensino misto, de reconJ:te.dda profi
ciência_, credenciou-os perante a-Opinião pública 

. do Pals como estabelecimentos imprescindíveis 
nas localidades cuja realidade, educ~cion.:tl ~
dencia, como no meu Estado, wna população 
carente de uma melhor rede de in~ção, _com 
mais de 1.500.000 habitantes na fãixa. :etád.a-de 
sete a quatorze anos, com uma ma1:15c;ula· de ensi
no de 19 grau que atinge, hoje, aproximadamente, 
1oo:ooo alunos, e com um déficit de atendimento 
que já atinge a casa de 900.000 crianÇas e-m idade 
escolar. 

No tocante ao ensino d~ 29 grau, a situação 
não é rilenos preocupante. Tomando-se por base 
fontes referentes ao ano de 1986, reg_lstra-se, nes
te nível, em Pernambuco, uma população estu
dantil de 808320 "alunos e uma m"!trfcula_ de 
88.75.0 candidatos, o que representa o atendi
mentõ -de apenas 11%. 
- Ofa, Sr. Presidente, confrontando-se este déficit 

no atendimento das crianças de meu Estado, na 
faixa obrigatória de ensino e da educação de 29 
grau, com _o desempenho do Colégio Militar do 
Recife, tanto quanto à excelência de seu ensino, 
como à sua cãpacidade de atendimento da de-
manaa-est:olar, que pode-com sua plena utiliza~ 
çãõ ___:_ atingir a casa de 3.600 alunos, fácil será 
constatar a falta _que representará para toda a po
_R~ação de Pernambuco~ no caso ~e sua extinção, 
uma vez que; na:s- cõridições atuãiS, vem ele aten
dendo à atividade-frrn das Forças Armadas e, em 
partiCuJar, do Exército,_ ao lado das necessidades 
mais prementes da educação pemambucana. 

Acresce que~ p~las suas caracte.ristic;as~.o_ Colé
gio Militar do Recife, como os demais estabeleci
mentos similares existentes _em. outros Estados, 
se destaca como uma instituiçãO empenhada em 
propot:cioriar uma edJJc;aç_ão para o _exercido da 
cidadania, consciente de que o real alcance polí
tico e soda! da educaçft-o transc:.ende a _e:sfet"a 
de uma boa escolaricfuél.e~ para ser cafninho segU
ro por onde s_e chega à clara consciência dos 
direitos e deveres das pessoas. Esta _tarefa o Colé
gio Mllitar do Redfe vem cumprindO, com fideli
dade ~os altos propósitos de civismo qué o anima 
como ãtstituição inspirada nos ídeais de respeito 
à dignidade das pessoas e aos seUs deveres para 
com a Pátria. 

Por estas razões, Sr. Presidente,_é de se com
preender e de se justificar a mobilização da opi
nião pública pemambucana, da qual desejo fazer
me e-co, neste instante, _como representante de 
Pernambuco nes~ Casa, em favor da manuten
ção do Colégio Militar do Recife. Por ela se vêm 
l:>atend_o as vozes mais representativas do setor 
educacional de Pernambuco, os seus órgãos de 
imprensa, a Assembléia Legislativa do Estado, 
SUa$: Câmaras Municipais, as instituições_ repre
sentativas de classe, bem como a Associação de 
Pais e Alunos do Colégio Militar do Recife, que 
elabcx :>u, neste sentido, um "Mem01jal em favor 
da educação". 
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Ademais, num momentO em que as escolas 
particulares de Pernambuco cobram até. Cz$ 
3.000,00 de mensalidade, e o Colégio Militar do 
Re-dfe tem sua: ri1éti.Salidade fixada em Cz$ 
492,00; alérri de -oferecer aos seus alunos assis
tência médicó<ldont6logica e psicológica, será 
difícil admitir-se _O Seu-desapareCimento no cená
rio educacional_ da _Capita1 pemambucana. 

Por todos estes motivos, Sr. Presidente, é que 
desejo, neste instante~ unir minha voz às de milha
res de pemambucanos que vêm dando seu apoio 
ao movim-ento_ "COlégiO Militar pede socorro", or
ganizado-por alunos, ex-alunos, e pela Associação 
de Pais e Alunos do Colégio Militar do Recife, 
com o objetivo de s_ensibilizar o Governo Federal 
e dissuadi-lo" do propósito de fechar suas portas 
a milhares -de alunos que nele estudam. 

Desejo, ·portanto~ formular desta tribuna meu 
veemente apelo ao Excelentíssimo Senhor Presi
dente da Repóblica e a S. ~-o Sr. Minlstro do 
Exército no sentido de que as portas do concei
tuado centro de ensino permaneçam abertas, pa
ra que,_de suas salas de aula, continue a assegurar 
aos jovens o acesso à boa educaçãO, à aprendi
zagem, permitindo, assim, que a sociedade per
nambucana colha bons frutos c::om um trabalho 
sério, patriótico~ responsável. 

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

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco 
RoUemberg. 

O SR. FRAl'ICISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -.SE. PrOnuncia o seguinte__discurso.) 
~Sr. Presidente, Srs._Senadores: 

As nações, como os individuas, não são imunes 
à demência.-

Organismos vivos, estão, também elas, sujeitas 
à insanidade. 

Essas premissas, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, far-nos-ão, por certo, entender melhor os dias 
ominosos que estamos vivendo no Brasil. 

O País todo padece a tormenta da crise. A atri
bulação domina cada brasileiro. A idéia de infor
túnio tomou-se incômoda presença na-mente de 
todos, A ruína parece ser o nosso fim, 

Ertf verdade, a Nação brasileira está em crise. 
Mas, o que siQI'lifica estar em crise? 
Crise significa, literalmente, separação, ab[smo. 

É, por assim dizer, algo supostamente anormal 
e sin~lar na evolução de um ser. 

O abismo a que me refiro é o do dilema entre 
a superação do obstáculo ou o esmorecimento 
perante ele. É, po[s, o abismo que se abre a a(. 
guém que_ chega a determinado ponto, no curso 
de sua história, e se sente perdido, sem raízes 
e sem princípios, porém não s_em persPectivas.-

A desesperança parece ·caracterizar a crise bra
sileira; o ceticis.mo e a desconfiança nos domi
nam. A descrença tem sido a atitude mais comum 
no povo brasileiro. 

Então, não é _verdade, Sr. Presiderite e Srs. -Se
nadores, que o desespero assola os desorienta
dos, os que perderam toda e qualquer crença, 
os que se encontram privados dos valores que 
os guiavam? 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, é indiscutível 
que, no Brasil, estamos também vivendo grave 
crise de valores. Sentimos o solo firme de nossas 

crençaS fugindo a nossos pés e sentimos_ que 
se· estreita o horizonte de nOssaS-verdades. 

Estamos diante de cruel impaSse. Poderosas 
forças_ parallsam nossos passos rumo ao desen

- voMmento.-
Por outro.lEuià, itãO es'taffiós: cOnseguindO' de

monstrar a -n&essáriã: CorriPetêrida para reallzãr 
a transição para o regime democrático, pois, em
bora estejamos escrevendo a nova Constituição, 
não estamos realizando o_ tão almejado pacto" so-; 
cial, destinado a promover a pacificação entre 
todos os segmentos da sociedade brasileira e a 
recólo_car o Pafs nos camir1hos da prosperidade. 
Corno é por demais sabido, as elites brasileiraS 
não estão disposta~ a se despojarem de seus privi
légios, e o resultado e ci irilPasSe nà soluçã"o de 
nossos graves e sufocantes pioblemas_sociais. 

Destaco, à guisa de síntese; cinco pontos'" (pie 
contribuíram, a meu ver, para a degradaçãO ·da 
realidade nac::Jonal; a desigualdade na distribUiÇão 
da renda, o descuido relativo à educação nacioi1ál, 
o acelerado crescimento da população e sua ex
cessiva e inadequada urbanização, o incontroláVel 
endividamento do País. 

A situação brasileira enconJ:ra-se, pois, caól:ica. 
Nossa soberania está_ sendo ameaçada por dívida 
superior a cem bilhões de dólares. O déficit públi
co ã:cehá para a falêitcia- do Estado. A comipçao 
na administração pública, galopa celeremente tu
mo à universalização da pilhagem. Os planos'de 
goyemo suc~e_rn-se 4~ tentativas fru$lrad_a~kA 
administração púbUca revela-se inepta. O EStadO 
sufoca os esforços da iniciativa privada. Extin
guem-se as empresas nacionais. Os podere!; P"ú
blicos estão em crise. O País se toma extenso 
m'oéambo. O êxodo rural toma anêmica rlossa 
agricultura e ameaçadora à vida nas cidades. -o_ 
crescente número de desempregados coloca· em 
risco_ a paz social. Prospera a violência no cã:mpo 
e nos centros urbanos. Mais de trinta milhões 
de menores abandonados perambulam abaTidO

-nados pelas ruas, enxovalhando a _dignidade na
cional. Dois terços da população brasileira e:Stão 
condenados à morte, implacavelmente golpeados 
pelo mais vergOnhoso dos males, a fome. 

E mais ainda, Sr. Presidente_ e Srs. Senadores, 
ó_- Brasil está se convertendo num dos maiores 
mercados exportadores de entorpecentes_ do 
Inundo .. É o resultado da crise que nos leva, agora, 
a rastejar nos perigosos meandros da m_afiosa 
aventura do contrabando de drogas. 

-ESse é, sr. Presidente e srs. SeriadoreS;· à _as
sombroso perfil de nossa crise. Essa, a face cruel 
_de nossa ~ealidade, cuja sombra projetad?l na 
consciência do povo brasileiro o está fazendo viver 
o _que, antes, designei de demência naciona!.. -

-:-~- ~ crise brasileira, porém, não tem aperlas as
pect?_s negativos, principalmente porque nã.o é 
_ç_tise_d_e..senilidade. Tem, também, feições positi
vas, porque o País possui largas possibilidades 
de _crescimento e de desenvolvimento. -

Estou· firmemente convencido, Sr. Presidente · 
_. -:e__Srs_ Senadores, de que há um dado na crise 

brasileira pouco explorado: o que se refere às 
nossas perspectivas de crescimento e _que pode 
levar-nos à suplantação do impasse paralisante 
a que chegamos. 

Ê possível que não estejamos sabendo en_focar 
o amplo horizonte que se coloca à nossa frente 
e que, por Isso, estejamos desorientados e_ per
plexos. 
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A crise brasileira_ poderá ser-nos benéfica se 
a .so-uberrnos·enfrentar. Diferentemente das ve
lhas nações, temos o futuro por construir. Daí, 
não ter razão o _sentimento coletivo de angústia 
que éstá sUfocando o povo brasileiro. _ _ 

Para vencer a crise·, temoS que agir com segu
·rança e objetividade. Não nos pode faltar o espírito 
de fé e de _esperança no futurO do País. 

O Brasil possui incomensuraveis p-otencialida-
des. ' 

_ SorpO$, :em exte_ns_áo territorial, o quinto país 
do mundo. Ainda não conhecemos e não explora~ 
mos sequer a: metade de. nossa área. Somente 
a mistériosa Amazônia ocupa mais de 50% -do 
tenitório nacional. 

Nossas possibilidades agrícolas são !mensurá· 
veis. Previsão oficial do Ministério da Agricultura 
para a safra 1 ~e7 -88 assegura que ser~-colh_ida 
urna produção -de 64,8 milhões de t0i1eladas de 
alimentos. 

A agricultura-é, com certeza, um dos principais 
fatores para a solução de nossos problemas. A 
exemplo de outros países, porém, temos que aJar
gar nossas fronteiras agrícolas, ternos·que estimu
lar a agricultura intensiva, temos que desenvolver 
novas tecnologias para o campo, principalmente 
os relativos à irrigação. Embora nosso potencial 
de terras agricultáveis seja imé~Só, _ocupávamos, 
em 1985, af)eflã.S52.380.366ha em lavouras per
manentes e temporárias. Essa ajuda a explicar 
por que nossa produção agrícola ainda é tão redu
zida se comparada com a de outros países. Os 
EUA, por exemplo, produziram em 1985, 347 mi
lhões de toneladas métricas de cereais; a China, 
340 milhões; e a URSS, ISO milhões. No mesmo 
ano, o Brasil prodiziu menos de 36 milhões. 

Também a pecuária necessita de melhor trata
mento por-parte do Governo brasileiro para que 
possamos de vet, e de maneira definitiva; transfor
mar-nos ern mercado exportador, sem deixar de 
lado o abastecimento interno. Possuindo em 1985 
quase 128 ritilhões de_cabeças de bovinos, nosso 
rebanho é um-dos maiores do mundo. No entan
to, é habitual que o Governo brasileiro esteja fre
qüentemente imPortando carne, na tentativa de 
organizar o confuso mercado interno, assim quali
ficado sobretudo em função da ausência de uma 
política c::onfiável para o setor. 

O Brasil deve preparar-se para o já previsto 
e próximo "choque de alimentos", fenômeno que 
começa a desafiar as autoridades de nosso plane
ta faminto, já-habitado por mais de cinco bilhões 
de seres humanos. 

No campo da eletricidade,_ pode~se dizer que 
o Brasil é quase imbatível. Possuidor de reconhe
cida capacidade técnica em construção de barra
gens e em transmissão de energia elétrica, nosso 
País possui _uma capacidade nominal inst;;Uada 
de 38~478.000 KW, ofiundos de geração hidráu
lica. Pos_sui, porém, um potencial de 106.700.000 
KW ano_ de energia elétrica, dos quais 24.500.000 
aproveitadOS até 1991. Somente os rios amazó
nicos poderri -ofeiecer-noS -rriais de cem milhões 
de KW, em mais de oitenta aproveitamentos hi
drelétricos. 

Todos_ sabemos que a atual crise económica 
brasileira se a9ravou a partir dÕ choque do petró
leo, que castigou duramente a economia mundial, 
durante a última década. Com pertinácia, porém, 
o Bras! pôde encontrar alternativas razoáveis pcira 
enfrentar a crise. Hoje, já ultrapassamos a média 
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de quinhentos mil barris diários de petróleo bruto, 
o que faz do BJ!!SÜ o ~0? produtor munçlia1 na 
área Esperançosos, voltamos nossa atenção para 
o petróleo amazónico, prindpalmente aquele que 
se está afirmando existir _na Ilha de Marajó, que 
nos poderá tomar auto-suficientes no campo da 
energia não-renovável. 

Além disso, fizemos do vitoõoso Proálcool um 
dos principais combustíveis que movimentam 
nossa economia. -

O Brasil destaca-se também_ e.m reservas e pro
dução minerais. SOrilO$ granâes produtores de 
a1umínio, estanho, ferrO e hiãn_:ganês; é!:Jtre outros 
minerais. 

Sr. Presidente e Srs. Senª---c!Qres, as breves con
siderações, que acabo de. fazer, evidenciam as 
grandes possibilidades brasU_E!iras._ ~~o há por 
que, então, nos submetermos às fatalidades, que 
nos conduzem à paralisia; temos, antes, que bus
car a realização de tudo aquilo que as condiçOes 
do Brasil permitem e que a gente brasileira a1meja. 

É preciso que aproveitemos melhor nossa força 
de trabalho; sem isso, não conseguiremos elidir 
a fome, que nos exaure as energias, encerran
do-nos em trágico círculo vido~ 

Busquemos c<Uninho seguro, longe da adversi
dade. Procurem nossos govemantes condUzir
nos ao reencontro do Q.esenvolvimento. Chega 
de incerteza! Ela só nos leva à fonte dcmOsa da 
insensatez. 

_ E~_.a_o que ·convido todo o poVo brasileiro: resis
tamos- aO (:etidSino: sUperéinoS- a angústia _ _da
incerteza; Caminhemos na çlireçâQ do _progresso, 
que trará o pão, a paz e a alegria como justo 
prêmio ao trabalho _e éiO extre_madq _ ~l'!lqr a esta 
rica-e E!ela terra. 

Sejamos ccmUosos_ na p~rsegulção da meta de 
__ se promgVer saUd.e para todos, trabalho para tO--
dos, educação para todos. _ 

_Trilb-alhemos para que se_elir:ninem todas -ãs 
-marQirializaÇões. 
- - Planejemos buscando a eficácia. Tenhamos, 

em_ nosso plano, a audácia de _olhar o horiz_onte 
do-futuro Com 'Qtiffifsino. 
--~.~RompamOs com o ·cí(çulo yiÇi~-~o tra,sadO pela 

im:e::rteza econõmlcã, dizendo não à recessã,o,_ ao 
cteSerTipreQõ: ã reduçãO Saliuial, às falências, à 
i~fl~ç~,--~ decréScimo das sa_fras ag!Jcolás, ao 
empobreclmentõ da classe média _e_ uil.iversali-
~ção da mi:séria no BrasiL - -

Tenhamos em mente qUe ç grande projéto que 
incumbe à nossa gera~ão desenvolve~ é o _de pré
pãrãr a Nação para a próxima virada- do Século, 
a fim de que o povo brasileiro deixe de figurar 

- entre ;ic:fi.ié]es que, vergonhosamente, habitam as 
·~terras do Tercéiro Mundo. 

Era--o que- tinha a dizer, Sr. Pre5íderite. (Muito 
bem!) - - ---· 

o sR: PR!iSmErri"E (JutiliyMagaihães) -
.Conc._edo a_ palavra ao nobre Senador Albano -
Franco. 

Devo dizer a V.~. Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, que não estou pretendendo, com minhas 
exortações, efeitos retóricos. Fuhdamento minhas 
advertências em fatos. -:o SR. ALBAI'IO FRANCO (PMDB - SE. 

Pronuncia o seguinte dis_curso.) ....:.. Sr. Presidente, 
Temos visto povos que romperam a estagna- __ Srs. SenaJ;lor~: 

ção do subdesenvolvime__mo_. São notáyeis os 
exemplos de C'mgapura, HOng-Kong, Coréia do - - ·Nã; é ã, Pimeira ve~· ~é assOmá. á esta ~~úna 
Sul e Taiwan. Eni menos de um quarto de, sécu1o, em atitude de defesa dos in.teres§es sergipanos, 
conseguiram substituir a pobreza absoluta por ra- no que diz respeito à Secular pendênda, rel~tiva 
zoável riqueza. Todos eJes (]wnentaram o valor .. à ielncorPorãçáo da área de meu ~tado. 
da renda per capita, antes ínfertor a cem: dólares, 
mais de trinta vezes. Em-alguns casos, até mais A luta não é minha, mas. fundamentaJmente, 
de cinqüenta veies. . -------~- do povo de Sergipe, capitaneada à exaustão pelo 

nOSsõCompanheiro de bancada.~ inca~áVel de
Os casos citados são animaçlore.s_._ Não poderá fensor da causa, o Senador Francisco RoDem-

o Brasil, oitava economia mundial, realizar o mes- berg, autor da Emenda n" 2P00587-0, prestes 
mo feito? a ser votada pelo Plenário da Assembléia Nadonal 

Aliás, é bom frisar, nosso País já tem catalo- Constituinte, quando do exame dos artigos refe
gadas duas experiências recentes que bem ex- rentes às disposições gerais e transitórias. 
pressam suas possibilidades de desenvolvimento. Chamo a aterl~áo dO Sr. Pre§icien~e_ e dos_ Srs. 
Realizamos um processo de crescimento e.conô- Senadores para um fato por demais demonstra-
mico sustentado, primeiramente, no período de do, por farta documentação, pelo Senador Ro-
1946 a 1961, e outro, no período de 1966 a 1980. Uemberg: a área pleiteada por Sergipe riãó corres
Durante esses anos, organizamos nossa força de ponde à totalidade da área a· _que teria direito. 
trabalho e criamos uma infra-estrutura e um par- Se_ assim fosSe~ seriam requeridos pelo menos 
que industrial que nos conferiram razoável auto- 39~oookmz. cOI·Tio afirma 0 "Estudo sobre a Ori-
nomia perante os demais países. Mais_recente- gem Histórica dos ümites entre Sergipe e Bahía", 
mente, conseguimos promover a modernização elaborado pelos diretores do Arquivo e da Sibilo-
de parte de nossa agricultura. - - - teca da Bahia, e editado e_m 1891' e não apenas 

Por tudo isso que acabo de expressar, Sr. Presi- 3.000W, conforme sé pretende; a incorporação 
dente e Srs. Senadores, desejo firmar resOluto envolveria pelo menos mais três municípios -
ato de esperança no futuro do Brasll. Aos tentá- Santa Brígida, Paripiranga e Ribeira lia Pom.bal 
culos da crise que nos ameaçam lmobililar, temos ---',além dos destacados ltapicuru, Rio Real e Jan-
que opor a obstinação dos que têm fé, daíra. - · 

Nossa pretensão territorial é,_ pois, modesta, 
em face da rC?busta documentação histórico-ju
rídica disponível, e visa tão-somente ao reagrupa
mento de_ área ligada ao menOr dos_ Estados .da 
_Federação pOr -iridfSsolúveig;_laços ____ ec;:onômi~Ps 
histôiicóS e -CUlturais, so!id_íficadóS -ao lofigo â~ 
tempos ·par- sobre uma matri~ de natu_reza- nitida-
mente sergipana. -- -

Ao aproximar-s·e a fase de vOtação daquela 
emerrda reg_eneradora, peç:o vênia ao Senador 
Francisco Rolléinbefg para solicitar a essa Presi
dência séja transcrito o prOnUnciamento feito por 
S~ Ex- na sessão da Assembléia;_ tia;cional_ Consti

_tuinte _do dia 20 de_ fevereiro do corrente _ano .. 
O discurso .em tel9. que pretendo seja incorpo

rado~_a este_ meu, vem integrado de um Requeri
' menta de PfeFerência parei Destaque da Emenda 
2P00587 -0, com o apoiamento de 142 Srs. COns
titUintes, e de dois memoriais dirigidos aos_ demais 

·membros Cfa Assembléia Nacional Co!lst:ituinte, 
em qUe é Solicitado apoio às pretensões do povo 

- de SergTpe: 
EstáVci2:ado no_S Seguintes termos: 

''Sf. P~Siderite.:srs:-cmlStituintes:~-·- : 
É Com riluità ciJegria - ffi.i:;to de ~sper;;iilÇa 

e de absqiuta crença na solidariedade eÍltre os 
Estados da Federação- qUe venho· hOje OCUpar 

: -a tribUrl.â" daASsêinbléia Nadonal Constituinte pa
ra dar ciência a este Plenário de que uma antiga 
rei_vindi<::ac;ão_ de Sergipe vem ganhando progres

--sivo e substanCial adesão Por parte dos ·srs:Cons-
tifuinteS. - - • .--

__ =-'Trata-se ·do apoíamento qUe ieiri obtido a 
Ernel)da_ _n9 2P00587~0, de autoria deste Órador, 

- destinada a restaurar o hisi6rico Cónfrórit:i:im.ento 
geográfico- entre- os Estados-de Se-r.Qipe e dã-Ba
hia. A emenda está vazada n-os seguirites termos: 

- " · 'fndua-se o seguinte art.- 61 ao Ato das 
Disposições ConstitucionaiS Oefai.S e Transi

=--- tóriaS_do Projeto de Constituição,_renume-
rando-Se os demais: · · 

. - 'Art. Ô1. ·A ·súpeifíde fériifóri~ dó Es-
tado de Sergipe é ac:resdda da área c:om-

- preendida entre o -rio Reài..__na dívfsa· éàm 
d Estado da Bahia, e o rio ltapicurU, ·que 
PasSa- a -coiiSfituif ã-línha -divisória entre 
ambos ·as Estados. __ . .. . _ . .. . 

§ 19 _ Os Municípios de Jandaíra, ltapi
curu e Río Real, loc~izados na área a que 
se refete: es_te artigo;- passam a integrar o 
!erritóriQ.do_Esfado de Sergipe. 

§ 29 Para o atendiríientõ -ao· disposto 
neste artigo, a legislaÇãO feâeral e esJ;a.dua1 
competente, no prazo de 180-(CE:Oto e ai· 
ten~) dias contados da promulgação des
ta Constituição, estabelecerá as modifiCa
çõeS -qUe se fizerem -necessáfias à aplica
ção dos efeitos decorrentes." 

A ~ste pronl!_Tlciamento junto, como documen
to que fala por si mesmo, o mapa de Sefgipe 
desde quando Capitania, para que se reflita acerca 

----'-da progresSiva redução territorial que o meu Esta
do vem sofrendo ao longo dos ·anos, .É o s_eguinte 
o.hist6rico mapa, que ressalta, cartografic_ame_rite, 

--,fsec-úlartuta. -- - -·--- .-_ 
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Desta vez, Sr. Pr.esidente. Srs. Constituintes, in
formo-lhes ac;e.rca da solidariedade manifesta de 
forma concreta pelos demais Es_tado~ consubs
tanciada de modo inequívoco por meio dci um 
Requerimento de Preferência para o Destaque n9 
000084, apresentado à Mesa da Assembléia Na
dona1 Constituinte e subscrito por 142 Parlamen
tares, que, com esse gesto, revelaram-se cons
cientes da questão de justiça que envolve aquele 
histórico pleito. 

Transcrevo o teor desse documento, que sinte
tiza a pertinaz luta do povo sergipano pela recom
posição de seu território: 

ASSEMBLÉIA I'IACIOI'IAL CONSTITWI'ITE 
IIEQ(IEJUMENTO DE PREI'ERÊ'ICIA PARA 

DESTAQUE 
Requerimento n'~ P00466, de 1988 

Sr. Presidente: 
Requeremos nos te_rrnos do art. 5~ ela Resolução 

n9 3, de 1988, preferência para a votação do desta
que n~ 000084, relativo a Emenda n" 2?00587 -0, 
de autoria do Senador Francisco Rollernberg, que 
fixa no rio ltapicuru a divisa entre Sergipe e Bahia. 

O requerimento de preferência para o destaque 
da emenda que fiXa a divisa entre Sergipe e Bahia 
no rio Itapicuru, c_omo de direito, e não no rio 
Real, como atualmente se encontra, em detrimen
to da menor unidade da Federação, visa a reparar 
uma injustiça histórica contra Sergipe. 

Quando da conquista e colonização de Sergipe 
por Christóvão de Barros, em 1590~ a divisa sul 
ia até o rio ltapicuru, sempre reconhecida e aceita 
por Sergipe. A reMndicaç~o de Sergipe remonta 
especialmente a 1820, quando o Decreto de 8 
de julho mandou fosse: restaurada a _$Uperficie 
original da então ProvínCia, determinação essa 
reforçada pela Carta Régia de 8 de dezembro de 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçãp ll) 

1822. Enquanto as dua_s Províncias pro_curavam 
resoJyer_entre si o imPasse. o Imperador, pelo 
Decreto n9 323, de 23 de setembro de 1843, indi
cava =o rio Real como "limite provisório" entre 
elas, até que a Assembléia Geral Legislativa delibe
rasse __ em definitivo sob~:e_ a pendência. Se, por 
um lado, a questão nãq,se resolvia, Sergipe, por 
outro, nunca se conformou, nunca se acomodou 
ante tal esbulho. 

Seria exaustivo repetir aqui toda a extensa. do
cumentada e irrefutável argumentação desenvol
vida na justificação da emenda que ora se pre
tende destacar. Basta enfatizar ser esta a oportu
nidade de o Órgão supremo da soberania nado
na! opinar, emitir juízo ou inclinar-se sobre a ques
tão, que já se arrasta secularmente, restabeleçep.
do a justiça e o direito em prol, repetimos, da 
menor unidade da Federação. Tal providência re
_p_~radora diz respeito não apenas ao interesse do 
Estado, mas fundamentalmente aos superiores 
reclamos do equilíbrio federativo e do desenvol
vimento nacional. 

Sala das ·sessões da Assembléiq. Naclonal 
Constituinte, 26 de janeiro de -198.8. 

1 -Senador Constituinte Francisco 
Rollemberg- PMDB- SE. 

2 -Senador Constituinte Albm,to_ Franco
PMDB-SE. 

3-Senador Constituinte Lourival Baptista 
-PFL-SE. 

4 -Deputado Constituinte Aclval Gomes -
PMDB-SE. 

5- Deputado Constituinte Messias GóJs -
PFL-SE. . .. 

ó- Deputado Constituinte Djenal 
Gonçalves- PMDB --SE. 

7 -Deputado Constituinte Cleonândo Fon
seca- PFL- SE. 
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8.- Deputado Constituinte Antônio ~rios 
Franco-PMDB-SE. ______ . __ 

9-Deputado Constituinte Bosco Fmn,ça -
PMDB-SE._ __ -

1 O-Deputado Constituinte VJctq_r f~cclo~ _ 
-PDS-RS. . . 

11 -Senador Constituinte Saldanba D~-
PMOB-MS. _ .. 

12- Deputado Constituinte Antônio 
Fen-eira - PFL - AL. -

13 -Senador Constituinte ~r~pUail Costa 
Júnior- PMDB- GQ:-- .• __ , .... _ 

14-Senador Constituinte M~~ra Fllho~
PMDB-DF. 

15 -Senador Cori.stitulnte- Mário Mala -
PDT -c- j\C. - _ _ . . . . -

16-Deputado Constituinte ()svalâc) C~lho 
-PFL-PE.. _ , _ . , . _ _ .. 

17-Senador Constituinte Ralqwn4o ~ :--:
PMDB-PB. 

18-Senador Consbluinte Lavoisier .Maia-
PDS.~RN. . 

19-Deputado Constituinte Gersop Peres-
PDS-PA __ _ _ __ __ 

26- Deputado Cob.Stituinte Márdo Braga-
PMDB ..-- RJ. . •-- .. ·" "•- ... 

21- Senador Constituinte João Menezes-
PFL-PA -

22-:s'"enador Constítuinte~()daclr SoareS -
PFL-RO. 

23 -Senador Constituinte- Joolo Calmon -
PMDB-ES. 
-24 -_Senador Constituirite t;hagas 

Rodrigues - PMDB - PI. - . -
25-Senador Constituinte Leite Chaves -

PMDB-PR. --
26- Deputado Constituinte FIOrfcen-o 

Paboío - PDT - RS. -



304 Quarta-feira 24 

27- Deputado Constituinte Carlos Cardinal 
-PDT-RS. • 

28-.- Senador Constituinte Janill Haddad --
PSB-RJ. . _ 

29-Senador Constituinte-MauricÍÕ COITêa 
-PDT-DF. 

30- Senador Constituinte Lourenberg 
Nunes-PMDB- MT. 

31 -Senador Constituinte Leopoldo Peres 
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62- Deputado Constituinte Obiratan 
SpbtelD- PDS- MT. 
__ 63 ....... Deputado ConstituintE: Arnaldo Moraes 
-PMDB-PA 

64-_[)eputado Constituinte Joaquim Suce
na-PMDB- MT. 

65-Deputado Constituinte Osmar Leitão
PFL-RJ. 
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92- Deputado Constituinte C1,1nha_Bueno-
PDS- SP. - ... 

~3-Deputado Constituinte Tadeu França
PMDB-PR. 

94-Deputado Constituinte Humberto Sou
to-PFL-MG.· 

95- Deputado Constituinte Adhemar de 
BaiTOS Filho - PDT- SP. 

- PMDB - AM. 66 ~D_eputado Constituinte Anúlcar Moreira 
96-Deputado Constituinte Gabriel Guerrei

ro- PMDB- PR. 
32-Senador Constituinte Mauro J;Sorges- --=--- PMDB- PA 

PDS-GO. .. 
33 -Senador Constituiht{ Mendes-Canãle 

-PMDB-MS. 
34- Deputado Constituinte Nllson Glbson 

-PMDB-PE. 
35- Deputado Constituinte José (Ofases de 

Oliveira - PMDB - MG. ___ 
36-Senador Constituinte Mauro Benevides 

-PMDB-CE. 
37- Deputado Constituinte João Machado 

RoDemberg- PFL- SE, . - -
38- Deputado Constituinte Geraldo 

Campos- PMDB- DF. 
39-Deputado Constituinte-José Mauriclo

PDT-RJ. 
40-Senador Constituinte_- José Fogaça

PMDB-RS. 
41 -Senador Constituinte Wilson Martins-

PMDB-MS. . . ·- .... 

42- Deputado Constituinte Aávio Palmier 
da Veiga- PMDB- RJ. 

43- Deputado Constituinte Bonifácio de 
Andrada- PDS- MG. 

44- Deputado Constituinte Agassis Almeida 
-PMDB-PB. 

45- Deputado Constituinte- Annlbal 
a.n:ellos - PFL -AP. 

46-Deputado Constituinte Ivo Vanderlinde 
- PMDB- SC. -.. 

47- Deputado Constituinte Francisco 
Amam!- PMDB -SP. 

48-Deputado Constituinte Bezel1'8. de Melo 
-PMDB-CE. 

49- Deputado Constituinte Daso Coimbra 
-PMDB-RJ. 

50- Deputado Constituinte Alysson 
PaullneDI- PFL - MG. 

51 -Deputado Constituinte Furtado Leite
PFL-CE. 

52 -Deputado Constituinte João Henmann 
Neto- PMDB- SP. , 

53- Deputado Constituinte MaurO SaiDpaiÕ 
-PMDB-CE. 

54- Deputado Constituinte Júlio Campos
PFL-MT. 

55- Deputado Constituinte Dalton 
Canabrava- PMDB- MG. 

56-Deputado Constituinte Manuel Viana-
PMDB-CE. . -

57- Deputado Con_stit~inte Geraid_9 
Campos- PMDB- DF. 

58-Deputado Constituinte Fábio Feldmann 
-PMDB-SP. 
59- Senador Constituinte Marcondes 

Gadelha- PFL- PB. . 
60-Senador Constituinte Áureo Mello -

PMDB-AM. 
61 --Deputado ConSfitti"iiite Osvaldo 

Sobrinho- PMDB- MT. 

67-Deputado Coilstituinte_ Marcos Uma -
PMDB-MG. 

68- o~P~tado C~nstituirlte siqueira eam
pos-PDC-00. 

· 69- Deputado Constituinte José Geraldo 
Ribeiro- PMDB- MG. 

- 70 -Deputado Constituinte Aávlo Rocha -
PFL-RN .. - -

71 -Deputado Constituinte José Carlos Va
concelos ~ _PMDB - PE. _ 

72 Deputado Coristi'tuinte Maurido Nasser
PMDB-PR. 

-- 73-Deputado_ Constituinte José Marta Ey~ 
mael- PDC- SP: 

-74"-serlador COnstituinte Nabor Júnior
PMDB-AC. 

75- Deputado Constituinte Delfim Netto -
PDS-SP. 

76-Deputado Ctmstitllinte Homero SantoS 
-PFL-MG. 

77 -Deputado -Constituinte Antonio Brltto 
-PMDB-RS. 

_ _78 := D~putado Constituinte JQSé Costa -
PMDB-AL. .. . .. . 

79 ~Deputado Constituinte Francisco Dorc
neDes - PFL - Rl~ 

80-- Deputado ConStituinte Simão SeSslm. 

_ _ 81 -Deputado Constituinte Ricardo Fluza
PFL....:PE. 

12.-Deputado Constituinte Antonio Mariz 
=PMDB-PB. 

-83 -Deputado Constituinte Arnaldo Prleto 
-PFL-RS. 

84- DeputadO Constituinte PãUJo Mincaro
ne- PMDB- RS. 

85...,..,... Deputado Constituinte Paes de Andra
de- PMDB -CE. 

97- DepUtado Constituinte Dei Bosco_Ama· 
ral- PMDB- SP. 

98-Deputado Constituinte Ezió Ferreira -
PFL-'-AM: . 

99-Deputado Constituinte Roberto RoDem
b<irg - PMDB - SP. 

100- Deputado Constituinte Lezlo Sathler 
-PMDB-ES. 

101 -Deputado Constituinte Basílio Vlllani 
-PMDB-PR. 

102- Deputada Constituinte Myriam Porte
Da-PDS-PI. 

1 03- Deputado Constituinte Adroaldo 
Streck - POT ~ !lS. 

104-Deputado Constituinte Geovanl-BOr
ges- PFL -AP. 

105- DepUtado Constituinte José Freire -
PMDB-GO. 

106- Deputado Constituinte Fernando Gas-
parlan-PMDB-SP, .. 

107- Deputado COnstituinte lnocêndo __ OU
velra - PFL - PE. 

108- Deputado Consütuiilte Jofran Frejat 
-PFL-DF. · . ·· 

109 -Deputado Constituinte Ga$1:oJÚ Rigbl 
-PTB-Sp. 

11 O- Senador Constituinte (iu.iUJ.enne Pal
meira - PFL- AL. 

111 - Deputado Constituinte Cid Carvalho 
-PMDB-MA 

112 -SeoadQI' <:On$titutrii:e Dlvaldo Surua-
gy-PFL-AL. . -

113-Deputado Constituinte M.agulto Vliela 
-PMDB-GO. ' . 

114-Deputado C~nstituini~ Luta Sey-er-_
PMDB-GO. 

86_-DeputadoConstituinteHeráclitoFortes 115-Deputado Constittilnte nto Costa-
- PMDB- PI. PMDB- SP: . 

87-Senador Cohstin,;inte TeotoniO Wela - 1 f6 -Deputado_ Constituinte Ronan Calhei-
Alho- PMDB- AL . . . ros- PMDB- AL 

88 _:_Senador"COnstittiinte Márcio Lac.!rda
PMDB-MT. 

89-Deputado Constituinte Luís Roberto 
Ponte - PMDB - RS. 

117- DePutado Constituinte Ottomar Pinto 
-PTB......:RR. . . 

118- Deputado Constituinte Nd$..on Saf:>rá 
-PFL-RJ. 

~O-:-Deputado Constituinte JoSé Dutra - 119- Deputado Constituinte Feres Nader-
PMDE- AM. PDT- RJ. 

91-Deputado Constituinte Antonio de -Je- 120-Deputado Constituinte Cássio Cunha 
sus- PMDB- GO. Uma- PMDB- PB. 
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121 -Deputado Constituinte DéUo Braz -
PMDB-GO. -

122 -Deputado Coristituinte Jayme Santa
na-PFL-MA. 

123--Deputado Constituinte Fernando Ve~ 
lasco- PMDB- PA 

124-;-Deputado CoriStituiõte Wagner t.ago 
-PMDB-MA. 

125-Deputado ConStituinte José Egreja -
PTB-SP. 

126- Deputado ConstJ1uinte Gonzaga Pa-
triota - PMDB- PE.- -· ... . . . . 

127 -Deputada Constituinte José Guedes 
-PMDB-RO. --

128- Deputado Coostituinte Oscar CorTêa 
Júnior- PFL- MG. 

129-Deputado Constituíiite Mauro Campos 
-PMDB-MG. . . 

130-Deputado Constituinte VIngt Rosado 
-PMDB-RN. 

131 -Deputado Constituinte Paulo Macarini 
-PMDB-SC. . . . .. •·. 

132-Deputado Constituinte Gt!iraldo AJck-
nún Filho- PMDB- SP. . 

13J -Deputado Constituinte Jesualdo Ca~ 
valcantl- PFL- PI. 

134-Deputado Constituinte Léllo Souza -
PMDB-RS. 

135 -Deputado Coi!stituiilte Osmir Uma -
PMDB --AC. - . 

136 __.:.Deputado Constituinte Rodrigues Pal
ma- PMDB- MT. 

137 -Deputado Constituinte Enoc Vieira
PFL-MA. 

138- Deputado CoriStiiiJinte Ellezer MOreira 
-PFL-MA . . . 

I 39:....... D-eputado Constituinte"-Paes LandhÓ...:... 
PFL-PI. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão ll) 

''Brasilia,- 30 junho de 1987, 

Senhor ConStituinte: 
Diri9imo-nos a Vossa Excelência a fim de 

solicitar o seu necessário apoio à Emenda 
nç CS 00040-4;· do Côflstihiiilte FranCisCO Ro
llemberg, apresentada perante a Comis"são 
de SisterriatizaÇáo da Assembléia NaCional 
Constituinte, visando ao restabelecimentO da 
área original do Estado_de Sergipe, de acordo 
com a convincente_documentação inserida 
em sua ju:;tificativa. _ 

· Ccmtáffios Com seU elevado espirita .Públi
co, no sentido de dar atendimento a essa 

---'-'-secular reivindicação e reparar a grave injus
tiça cometida coritra o nosso Estado. 

, Certos de s~ tótãl colaboração, agrade
cemos, antecipadamente, a atenção e solida
riedade ao pleito ora formulado.- Deputãdo 

- ConstituinteAcival Gomes - Senador 
COnSfftuintF A1bano Franco ~ Deputado 
ÇQ.óStitJ.Jlnte Antônio Carlos Franco- De
putado Ccinstifulnte Cleonfmclo Fonseca 
- Deputado -Coil.Stltuinte Djenal Gonçal
ves -Senador Constituinte Francisco Ro
Uemberg - Deputado Constituinte João 

-·- Manch8do Rollemberg- Senador Consti
tuinte Lourival Baptista- Deputado Cons
tituinte Messias Góis." 

''!3rasilia, 18 de setembro de 1987. 

Sr. Constituinte, 
Ternos a honra de 'rios dirifih~-a Vossa E:Xêe

lerii::ia, no sentido de lhe Solicitar-seu ·indis
pensável apoio à Emenda de Plenário n'? 
1P05334-0, -do Constituinte- FranCISco- Ro-

-· llerilberg, que visa" à reintegração ao território 
_sergipano de área que abrange cerca de 
3.000 km,, há 170 anos apossada indevida
mente pela Províqcia da Bahia. 

140-Deputado Coristituinfe JOSé Elias-:.:.:-

- ~ - -_~or tratar-se de dispositivos reparad_ores 
de secular injustiça cometida contra nosso 
Estado, o menor da Federação, e que muito 
pouco acresce ao Estado da Bahia, em ter
mos _çi_e representatividade, seja geográfica, 
popu1acional ou económica, estamos certos 

-rle que Vossa Excelência dedicará toda sua 
atenção e solidariedade ao pleito. 

PTB-MS. . 

141 -Deputada Constituinte Maria Lucia -
PMDB-AC. 

142-Deputado Constituinte Mello Reis -
PDS-MG. 

143- Deputado Constiiuínte Victor Fontana 
-PFL-SC: . . . - . 

Prossegue o Senador Francisco Rollemberg: 
"De tal forma são ·consistentes os fundamentos 

deste pleito do EstadO de Sergipe em favOr' do 
restabelecimento de sua antiga fronteira sul, tão 
convincentes são os argumentos apresentados 
perante esta Assembléia Nacional Constituinte, 
que a bancada de meu Estado, como se fosse 
uma só voz, unida e congregada e_m tomo do 
assunto, em 30-_ de junho e 18 de ÕutÜbro do 
ano passado, dirigiu aos nobres Constituintes nle
moriais dando integrai apoio a essa justa e ·apor
tuna tese dos sergipanos, cujos teores a seguir 
são transcritos: 

- Nessa fundada expectativa, formulamos, 
antecipadamente, nosso _sincero reconheci

-mento . ...:.,.... Ôepuiado Constituinte Adval Go
mes - Senador ConStitúútte Albano Fran

-co - DeputadO Coristituinte Antônio Car
los Franco- Deputadp Constituinte J;losco_ 
França - Deputado Constituinte C:Jeonân
do Fonseca - Deputado Constituinte Dje
nal Gonçalves - Senador Constituinte 
Francisco RoDemberg - Deputado Cons
tituinte JQáo .Machado RoDember-g - De
putado Cons~~l:linte José Queiroz-:- Depu
taao Constituintetourival Baptista - De
putado Constituinte MeDias Góis." 

E_continua o Senador Francisco Rolleffiberg: 
"Resta-nos- a9ora a nós, sergipanos, à nossa 

gente, aguardar a deliberação do Plenário que, 
_tenho certeza, será sensível a substancial argu
mentaç:âo_desenvolvida durante as variadas oca
siões eri"l iJu.e Ocupamos, eu e o Senador Albano 
Fra-nco, -as· tribunas do Senado Federal e da" A!r 
sembléia Nacional Constituili.te, na defesa dos le
gítimos interesses de nosso Estado, refletidos nos 
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tefffioS ciã: ~en-da. No mesmo sentido, manifes-
taram-se os Srs. Deputados João Machado Ro
llemberg e Djenal Gonçalves, enriquecendo o teor 
de nossa reMndicação, que, ao mesmo tempo, 
ç_ontou com o decidido apoio de ~ntid,ades, ór
gãos e instituições representativoS-de Sergipe." -

Concluindo seu pronunciamento, o Senador 
Francisco Rollemberg enfatiza o caráter juridico, 
liist6riCõ e cultural a substanciar sua emenda: 

"Assim agindo, estaremos todos, sergipanos e 
demais brasileiros, dal)dO guarida à !TlaiS pura 
eXpressão de justiça, fazendo retomar a Sergipe 
- o menor de todos os Estador da federação 
- uma área de apenas 3.000k~. de um total 
bem maior, que lhe pertence:u. por direito, por 
tradição histórica e por indiscutíveis razóes cultu
rais, como proVou a Valiosa d~cumentação que 
apresentamos ao longo desta nossa luta." 

Diante disso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
demonstro-lhes minha vfva convicção de que as 
pretensões do povo de Sergipe, pelo cristalino 
respeitO ao princípio de direito, s.erão acolhidas 
pela Assembléia Nadonal Constituinte .e incorpo· 
radas ao novo texto ·constitucional, numa viva de· 
r:nonstração do reencontro do Poder Legislativo 
maior com os interesses da so-ciedade nacional. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Concedo a palavrã ·ao nobre Senador Álvaro Pa· 
checo. 

o SR. ALVARO PAcHECO (PFL·.:.... PI. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr .. Presidente, 
Srs. Senadores: 

--A ie':'!sta Veja~ edição de 17 d~_{~vereiro último, 
na Seç:ão "Radar", publica uma noticia erl\70Jvendo 
_a minha pessoa, com evidente intuito de difama .. 
-ção, _veiCUlandO fatOs -absoluiainefite iriVerídlcos 
e fantasiosas. Para que fique constando dos Anais 
da Casa, "ª defe~ _de _sua própria reputação, e 
para esclarecimento dos nobres Senadores, pas-
so a ler, para que seja transcrita, a correspon· 
dênda enviada à direção daquela revista: 

Rio, 15 de fevereiro de 1988 

"Um9 sr. 
José Roberto Guzzo -
MD. _Diretor de Redação da revista Veja 
SãOPãtiio-SP 

Sr._Diretor, 
Acabo de ler estarrecido a noticia publi

cada na seção "Radar", edição de 17 de feve~ 
reíro dessa revista, de responsabilidade dos 
joma1istas Alessandro Porra e Laurentino Go
mes, intitulada "Pacheco leva sócio para a 
1V Educativa". 

Trata-se de notícia mentirosa, absurda, 
aleivosa, evidentemente "plantada" para 
atender a objetivos escusas e endossada ir
responsavelmente pelos redatores de ''Ra
dar", os quais nem sequer, por mínimo dever 
jornalístico e respeito aos leitores e à reputa
ção das pessoas, se deram ao_ cuidado de 
conferir as informações que lhes foram trans
mitidas, que atingem a reputação e a idonei
dade de um Senador da RepúbUca e afetam, 
por Serem ínveridkãs, a crediDllida'd"e de Uma 
reviSta como -''Veja". 

A noticia difamatória, mentirosa, a1eivosa 
e dirigida a que me refiro, Sr. Diretor, diz 
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expressamente que sou ''padrinho" da indi~ 
cação do produtor Pedro Rovai, um amigo 
pessoal do Presidente José Samey, para a 
Diretoria da 1VE; que Pedro _Rovai é meu 
.. sócio" na empresa Artenova Filmes. de mi
nha propriedade; que a Artenova Filmes é 
"tradicional fomecedo~a da TV Educativa" e 
que ''no semestre passado, os négóclos reali
zados entre a 1VE e-à_ Artenova-alcançaram 
a cifra de 150.noo dólares. 

A ArtenOva Filmes, conforme o contrato. 
social e alterações posteriores, arquivados na 
Junta Comercial do Rio de Janeiro, é uma 
empresa familiar- que tem como únicos só
cios o signatário da presente, sua muJher Ma
ria Emília Lucinda PacheçQ e s.eu filho Álvaro 
dos Sai:ltos Pacheco J~:,_Enquanto"-era vivo, 
também fez parte dela o joma1i_sta Odylo Cos
ta, filho. O Sr. Pedro Rovai t~m a sua própria 
empresa cinematográfica, jamais fez parte da 
Artenova Filmes1 nem teve nela qualquer tipo 
de participação. A Artenova Filmes nunca 
realizou qualquer transação com a TVE -
como, de resto, com qualquer outra emissora 
de televisão. É uma empresa exclusivamente 
dedicada à produção e di_stri_buição de filmes 
para o mercado cinematográfico, não pos~ 
suindo direitos de nenb_uro _filme_ para televi
são. Conseqüentemente, â cifra citada de ne- _ 
gócios entre a Artenova e a]VE,_~de 1~.000 
dólares, é uma fantasia al:>syr~ e irrespon~ 
sável. 

Por fim, desde que o _signatário da presente 
se dedicou à atividade política, com o inicio 
do Governo José Samey_. e justamente para 
evitar exploração do tipo da noticia veiç_u_la_® 
em "Radar", afastou-se integralmente de to
da a atividade empresarial: há dois anos a 
Arteno_va Filmes não_ importa nem lança wn 
só fii.me no mercado e a EditQra Menova 
Ltda. não edita nenhum novo título, , 

Assim sendo, Sr. Diretor, vimos, nos ter~ 
mos da Lei de Imprensa, solicita( a V. S• a 
transcrição do presente desmentido na seção 
''Radar", da próxima edição de "Veja"_, com 
o mesmo destaque da notícia mentirosa. Co
mo é óbvio, o não cumprimento do que de
termina a Lei implicará no correspondente 
procedimento judicial, para que s_eja resguar~ 
dada a reputação de pessoas inocentes e 
prevaleça a verdade, o direito individual e a 
justiça que são, de resto, também o escopo 
dessa Revista. . 

Atencioscunente - Senador Alvaro Pa: 
checo." 

Era o que ti_nh!:! a dizer~ Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

Durante >0 discurso do Sr. Álvaro P~checo 
o Sr. Jutahy Magalhães_ deixa a cadeira da 
Presidência que. é- .ocupada-pelo Sr. Hum
berto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobr_e Senador Jufahy Ma~ 
g~hães. _ 

OSR. JUTAHY MAGAUIJ\Es (PMDB-BA. 
Pronuncia: o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: --

Outro escândalo! ···- .. __ 
Desta vez desaparecem cinqüenta mil t_onela

das de grãos da Companhia de Financiamento 
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da_Produção - CFP, vinculada ao Ministério da 
Agricultura. A notícia é. da Gazeta Mercantil do 
dia 4 corrente, noticiOso sério e independente, 
avesso ao_s~ns_a_ç_ion~isino. -

"Quebra técnica"~- dizem oS armazéns ... , fiéis 
Pepositárlos da mercadoria, _vistÕ qUe o Governo 
não .dispõe de infra-estrutura própria de armaze
namento. De qualquer forma, "desvio" ou "que
b_ra", a verQ_ade é que a_empresa já contabilizou 
uro prejuízo si.rperior a Cz$ 1 bilhão. E nas duas 
úJ.timps_ltc~_çQes públicas do CFP - 26 de no~ 
vembro e 11 de novembro~ o íl1dice e redireclo~ 
namento (?} ch~gou a 50~. Oe um total vendido 
de 18,7 mil toneladas, metade desta quantidade 
simplesmente não foi encontrada, não estava rio 
lugar onde deve!ja estar. Teve que_ser retil:ada 
de .outros armazéns! 
. ~.f: 9- próprio Superintendeni~ de Corn~rCiaii~
ção da CFP que _explica a natureza deste delito 
quando o armazenador nã_o repõe o produto em 
48 horas: Crime! Segundo a Gazeta M.ercanW, 
majs de 5.000 processos envolvendo este tipo 
de desvio· existerri na CFP. Qual o seu destino? 
b quj;! pc·6rre com_ os armaz~nadores (ir) respon
sáveis? A quebra de armazenamento, um dos 
_çprnponentes da quebra de safras, tem parâme
tros defini_dos, corno as perdas no transporte ou_ 
transbordo: quando ultrapassa O, 15 -ao mês, algo 
está. acQntecendo. É até _possível que não haja 
mffi. J{! ou çlo)o. São _conhecidos os elevados índi
ces de perdas agricolas nos países menos desen~ 
v01yidos. A Índia chegava ~ _Perder até 80_% 4~.
suas safras. Graças a um programa especialmen
te desenvolvido para evitá~las, este número baixou 
parei 20%, transfóimando~a num grande produtor. 
mundial_de_grãos_. Mas, se alguns armaz_~ns estão 
com coeficiehtes elevados_de perdas, isto deve 

ser corrigido. Os armaz~nadores têm que_ ser pe~ 
nalizados, pfoibidos de armazenar PofUió'pêríõâo 
de tempo, além de outras providências. 

A denúncia, porém, cheira a 'p'ólvora~ Há muito 
se oUve_falar de Irregularidades na CFP. E;Sta em~ 
presa manipula volumes consideráveis de grãos, 
movimentando um inontante· de- recursos _que, 
de tão 9-rartde, corria por fora do _of_Çari:t_€nt0_,_ Ora, 
qualquer e-mpresa teria meCanismos muito rigi
dos de _administração de pessoal, com número 
considerável de fiscais e auditores· que impe-dis
sem a entronização da corrupção.- Não sei Se. a 
CFP os tem;· mas tanto a denúnda como os Jre·
qUentes rutnore!fde-empresas que se beneficiam· 
com operações ilícitas oujmora!s da CFP ~çien-· 
ciarn _que -algo deve ser feitO.. - - _ 

PaÍ"a que -_nãb se- tome este pi"Onundarhetlto 
como- sensaclonalista, proponho que se tome o 
tema coino mote para uma grande discussão so
bre perdas agrícolas no Pãís, onde não apenas 
questões como a_~ den_ynciadasviriªm à ~çma, mas 
todos os problemas relacionados com o desper~ 
dício de alim_entos que, melhor colhidos, melhor 
ensacados, melhor transportados, melhor conser
vados, melhor· comercil~ados_, _melhor beneficia-. 
dos, poderiam contribuir para diminuir não só 
o flagelo da inflação, mas principalmente o crime 
maior da desnutrição e da fome. CasO contrãrio, 
de pouco adiantará termos uma safra Qigãnte de 
64 milhões de toneladas, como prevê o IBGE 
para este ano ag-rícola 87/88 (quadro anexo). Ela 
alimentará as ratazanas dos arrozais ... 

Era o ~que -tiiiha a dizer, -Sr. Pi-esfdente. (Muito 
bem!) 
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_O SR. PRESIDENTE (Humberto Lu_ce_na) -- democrática,_ qualidade ainda latente, mas disfar-
Cótíc'edõ a Pálavra aO nobre Sênador Edfson Ler . çada em certas freqüentes demostrações. Entre 
bão. estas, por exemplo, na imensa tolerância frente 

0 SR. EDJSON LOBÃO (PFL-MA Pronun- as mais rudes privações, já alertada por Euclides 

) 
c-~ Pr - da Cunha ao definir a têmpera da alma de nos_so 

cia o seguinte discurso. -- -~· esidente, Srs. · _ca.boc. lo; "É,- antes de iud. o, um forte"·, frente ainda 
Senadores: -

o joni:al o Estado de s. Paulo do dia 16 à piada concernente ao espírito, outra vez de nos-
d so·-caboclo (de todos os estados deste imenso 

de junho de 1987, publica artigo 0 ilustre Profes- País) éorporificado na inlagem nacionalizadOra 
sor José Fernandes PonteS. membro da Acade-
mia Brasileira de Medidna, sob o título "Alguns doJecaTatu,eXpressivaesutilmentedescritapor 
fundamentos naturais e históricos _da medicina Monteiro Lobato e citada por Samuel Pessoa, 
legal". mestre incontestável de parasitologia da Fa_cu1-

Procura 0 Professor Pontes demonstrar que ao --da:de rle Medicina da OSP, paraninfo admirado 
longo dos séculos a Medicina foi orientada no pela turma de médicOs -de 1940 da Faculdade 
campo científico pelas grandes desco]?ertas e no de Medicina do Araça-. Contou mestre Samuel 
campo tecnológico, pelos equipamentos que ga- que a campanha sanitária de combate à venni-
rantem segurança aos diagnósticos. Mas a liber- nos e, em curso na época, foi izonizada pelo humor 
dade de pesquisa e de procedimentos admin.is- imaginoso de nosso caboclo, quando passou a 
trativos, foi fundamental para que se chegasse residir nas bem construídas fossas sanitárias, fei-
ao estágio atual de desenvolvimento. E a livre tas ao lado de _suas casas, humildes casebres, 
iniciativa teve visível importânciá na-configuração _.de piso barrento e de paredes fissuradas de pau-a-
dos conceitos médicos em vigor. pique onde passou a depor s~us excrementos! 

"Em se tratando da atividade médica_ obser- -A própria dimensão continental do território 
va 0 Professor Pontes_ a perfeição seria canse- ~rasileiro de~onstra algo da ~aracterística gregá-
guida, segundo Platão, individualizando_ o ·mais - na da estru~ra de ~erson~hdade. do povo que 
possível, tanto o diagnóstico; quanto o tratãmentO- - h~lta o Brasil. Esta ~~nsao_ continental, con~-
do enfermo; vale dizer, comportando-se como 05 gu1da _pel~ gente brasileira, foi ,so!lhada por Boh-
médlcos livres (de iniciativa privada) de atenção, var, ao conceb~~ -:t gra~de ~epubl.ica do Equador, 
os verdadeiros técnicos da medicina quando tra- e_sface:Iada pe~_a- ~:e;Ss!Va agresswidade do e~pí-
tavam padentes livres". - - , -- nto hJSp~nico, reve~da de contundente nar~sls-

Aestatização da medJcina é fortemente atacada - m~. er:io ~e esta d1fer:nça te~ raízes histón~~ 
pelos principais médicos brasileiros que vêem ne- ~a influenoa antrop~lógrco-~_Cio--~ural ~a CIVl

la o caminho mais curto para o desmantelamento - hzação moura, que mfloencJou mutto ma~s pro-
do conjunto de avanços até hoje obtidos. funda ,e de':'or~damente no segmento espanhol 

Nesta oportunidade, peço a transcrição do a_p_e!_Usula 1bénca do_que na_pa~e portug~e~. 
mencionado artigo a fim de que os meus ilustres Es ~u: o mundo mouro, terntonalmente, e ~o 
pares possam tomar consciênCia das advertên- o_u m~iS fragmentado à semelhança. da porçao 
das que ali se fazem e, em conseqüência, pronun- de ongem e7panhola do mundo latmo, a9uela 
dar 0 seu voto na linha do verdadeiro interesse que ficou ma1s a o_ este do tratado de T ordesllhas. 
da boa medicina em nosso País. Diferente é_ a personalidade do espírito portu-

Era o que tinlla-a-dizer, Sr. Presidente. (Muito g~~~ _o~~:!: se r_eal~am, por u~ la?o, humildade 
bem') (que nao exclui altivez) e toleranc1a e, por outro 

· lado, paciência aliada a persistência, todos estes 

DOCC!MENTOA QuE SE REFERE OSR. 
EDISON LOBÃO EMSElíl5!$CaRSO: . 

ALOUNSFUNDAMENTOS 
NATURAIS E HISTÓRICOS 

DA MEDiaNA UBERAL 

Prof. José Fernandes Pontes 

Despertou-seMme a vontade de escrever algo 
sobre o exercício da profissão médica a leitura 
do vigoroso e sensato artigo de Cássio Ravãglia, 
companheiro de atividades de cerca de três deze
nas de anos no Instituto qe Gastroenterologia de 
São Paulo, Centro Médico e_Cirúrglco (IGESP
CMQ, no Instituto Brasileiro de Estudos e Pesqui
sas em Gastroenterologia, Instituto de Ciências 
Médicas (BEPEGE-lCM) e na tradicional Acade
mia de Medicina de São Paulo. O refe_rido artigo 
de Cássio· Ravaglia, publicado no muito_ concei
tuado O Estado de S. Paulo de 23-5-87, deve 
ser lido C(Jm a deVida atenção não só por todos 
os médicos do Brasil, mas também por todos 
os constituintes que estão no limiar de iniciar nova 
era na evolução político-social de nosso sofrido 
e respeitável torrão natal e por todos os brasileiros 
que ainda crêem em nosso destino de povo que 
se esforça por ser civilizado e, acredito, de índole 

traços de caráter unidos pela benemerência. Esta 
gama· de_afetiVidade não_ é o forte _do mouro,- do 
e$pãllho1 e de sua descendência latina, em quem 
se exaltam narcisismo acoplado a inquebrantável 
_o_nipotência e arrogância. 
-· Bef!l, voltemos ao princípio deste artigo, à ques
tão do anteprojeto de_ autoria do Deputado Mos
coni (PMDB - MG) no qual pretende "atribuir 
ao Estaâo a responsabilidade e o direito, exclu
sivos, de gerar e gerir os recursos e _as instituições 
e serviços, como também lhe outorga o direito 
de intervir, desapropriar ou expropriar os serviços 
de natureza privada, necessários, ao alcance dos 
objetivos da política nacional do setor", segundo 
coloca CásSio Ravaglia no referido artigo. Pessoal
mente referindo tudo o que foi escrito pela argúcia 
de observação deste reconhecido pensador mé
d_ico e_novamente_ peço a finne atenção de todo 
brasileiro bem orientado e sensato, porque bem 
fundamentado._nos fatos objetivos citados no 

_.IJlencioriado artigo. 
--Desejo doravante _ _acres_centar ao trabalho de 

Ravaglia e a algumas características da persona
lidade do brasileiro descritas, algo mais que difi~ 
culta a implantação da ridícula tentativa de estati
zação da Medicina no Brasil, objetivo de alguns 
médicos e de outros tantos empresários que ex
ploram e aviltam os serviços médicos. Consti-

tuem, sem dúvida, expressiva minoria, mas caP
ciosamente atuante, com todas -as fo'rças de que 
dispõem, daí porque a necessidade Ç.e alertar toda 
a categoria médica em relação a esta perigosa 
ameaça aci ex.ercítio liberal da profissão de médi
co, Que rlão ffiélhora, ao contrário, pioraria a assis
tência médica no Brasil. 

Creio Que a estatiZaÇãO dii-Medidna, cOmO--Pro
posta por Mosconi, esbarra com as mesmas difi
culdades que a estatização da atividade do ho
mem, enquanto ser- social em outras_ atividades, 
tais como no can1Po da economia, da política 
e de qua1quer pro("tssão. Mosconi e seus compa
nheiros cõrifrindem barbaramente dOis tipos de 
atividades no terreno da saúde, totalmente separa
dos pelos obj_etivo_s que aS duas têin. Uma é a 
atividade de saneamento básico, de combate às 
endemias, de fisCalização da qualidade dQs ali
mentos, da água e da eP.idemiologia das doenças 
que afetam o homem. E uma atividade de saúde 
pública que já é de atribUição do Estado. O que 
é necessário é melhorá-la. Insisto, é totalmente
diferente_ em seu cOnteúdo e em seus fins a ativi
dade do profíssioilai-de saúde na relação médico/ 
paciente que constitui à ato mé'd.ic-o- e não o ho
mem em função da comunidade. 

Ao _que parece, estes senhores que estão pro
pondo a estatização da Medicina não distinguem 
as imensas diferenças entre estas duas categorias 
de ªções d~ saúde. Ao q~e me c;onsta alguns 
são sanitaristas e não propriamente médicos afei
tos às agruras do ato médico. 

Preste bem atenção o leitor que os principias 
básicos humanos que ocorrem ho ato niédico 
e que estão tentando massificar mediante sua 
estatização aplicada a todo brasileiro, constitui 
gravissimo erro de quem não conhece a história 
do desenvolvimento da profissão médica. 

Quem hão conhece a história, repete a história 
com_ seus erros, obstruindo o progresso. Pois 
bem, atente o leitor, os princípios básicos, huma
nos, que ocorrem no ato médico e que estão 
tentando destruir m~iante a estatização, foram 
estabelecidos por volta do ano 2.?00 antes da 
era cristã. 

Não foi uma conquista fácil, custou prolongado 
. progresso de nwnerosas civilizações_ em busca 
do aperfeiçoamento do homem, procurari."do 
compreensão do que acontece com o homem 
na relação com tudo o que existe na Natureza 
e na relação de sua coexistência social com outros 
seres humanos. Para se ter idéia ~proximada do 

_-Custo dessa conquista basta _lembrar ql!_e o apare
cimento da espécie humana neste planeta aconte
ceu, no mínimo, há uril milhão de anos.-Não 
é difícil, portanto, verificar que a conquista -da lím
pidez do ato médico,_com os ingredientes neces
sários para que seja satisfatório, que logo adiante 
serão citados, custou à humanidade o longo lapso 
de tempo de 997.500 (novecentos_ e noventa e 
sete mil e quinhentos} anos de inúmeras e suces
sivas conquistas, direcionadas à c_onquista da li
berdade de escolha em suas opções da maneira 
de_ viver, exceto a opção da escolha de não morrer. 

Antes desta época, portanto antes de Alcmeón 
de Crotona na Magna Grécia e de Hipócrateso 
nas ilhas gregas e nas costas asiáticas da Jônia, 
a Medicina foi mistõ de empirismo e de magia. 
O empirismo consiste na repetição- da rrMica de 
fatos que _deram result~do~ f;:n.-;:.rft,ulõi""· f·_ro d.;>ter· 
minada situação. Magia é _a pretensão de lidar 
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em determinados ritos com forças transcedentes 
ao poder do homem. 

Nessa época inída-se·_ a MediÇiDa científica, a 
técnica médica que consiste em agir sabendo, 
com alguma exatidão, quê se _faz e por que se 
faz o que se faz, como acentua Lain Entralgo, 
historiador da Medicina. 

Desde então, os médicOs e ÃriStélteles - um 
dos três grandes filósofos gregos, os outros Só-
crates e Platáo Cll:le se preocuparam com a Medi
cina- em sua E:tica a Nl.cómaco, acentua que 
a técnica médica deve ajudar a Natureza em sua 
tendência à cura (restabelecer a sa(lde, seria mais 
apropriado), fundamentando-se em wna phyaio.. 
Iogla, em wn conhecimento cientifico da própria 
Natureza. Já se reconhecia que o médico, agindo 
segundo normas té<:nico-dentíficas, pode lograr 
o restabelecimento da saúde çie enfennos_ que, 
abandonados a si mesmos nunca o conseg"ui
riam. Este seria o resultado terapêutico ~e ação 
produtiva que está intrinsecame"nte entr_e]aç_ado 
com outra ação, a imitativa na qual a Medic:ina 
é fiel à Natureza e nesta ação aquilo que o médico 
logra não difere em nada da ação puramente na
tural. Afuma o livro I das Epidemias, o médico 
é servidor da arte e através deste serviço, é servidor 
da Natureza. O médico, desta forma, para distin
guir estes tipos de ações, isto é, para que influa 
na geração de saúde e. asljim seja o principal 
remédio, como já foi afirmado por Balint. médico
psieanaJista húngaro 'que viveu na Inglaterra, re
centemente faJecida, impõe-se que a relação en
tre médico e paciente seja satisfatória, ernpática. 
Para que isto se rea1ize é imprescindível que nele, 
como médico, coexistam ao _menos qês qualida
des: "phyiia" (amizade), "logos" (para que sua 

, arte tenha ação sobre o func;larnen~_de uma "phy
sio-logia" já que, como afinnou Aristóteles, a Me
diciana é o "logos" da saúcle-Metaph. XII, I 070a) 
e, finalmente, "eras", porque no âmago da arte 
e c:iência médicas vibra poderoso impulso para 
aperfeiçoamento da Natureza, ao qual fez refe
rência Platão quando afirmou que a Medicina é 
"a Ciência das coisas pertinentes ao amor ao cor-
po" (Banquete, !860). · .. 

Para não ir muito longe, dada a natw-eza deste 
artigo que é a de alertar ~das as forças progres
sistas da Nação, especialmente as senhores cons
tituintes e toda a categoria médica. não entrarei 
em minúcias que flpldamentem os conceitos aqui 
omitidos. Bibliografia pertinente está à disposição. 

Pode-se afirmar com toda corwicção que estes 
senhores constituintes que estão desejando esta
tizar o exercido da Medicina no Brasil ignoram 
o que se passa atualmente na sociedade brasileira 
neste assunto, o·grande esforço que os médicos, 
as escolas médicas e quase todas as sociedades 
médicas do País têm reaJizado na direção de me
lhorar a formação do médico, o exercício eficaz 
da Medicina. O que noS fa1ta são recursos, sobre
tudo recursos humanos,. de mão-de-obra adequa
damente formada em termos de médicos e de 
profissionais para-médicos (auxiliares de enfer
meiros, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas 
owpactonais, fonoaudiólogos etc.) Mas para atin
gir este objetivo é preciso que o Estado, pelos 
governantes em todQS os escalões, desde muni
cipais até federais, respeitem mais, bem maiS, 
pelo menos duas categorias de profissionais, o 
professor e o médico. Por que o_médico, mesmo 
quando não pertencente ao corpo doc::e"nte das 

escolas ~édicas, tem função de ensinar a seu 
-Paciente e· Süa "fâmília certas regras de hÍgieile, 
de alimentaÇãO, -de laier etc. ·costuffio dizei a 

- riléuS alunoS de Qraduação e de pós-graduaçãO 
_e~ meus di entes que oS principãis remédiOs para 
-o·restãbelecimento_.da.Saúde não estão, nem na 
farmácia; nem no emPório de secos e molhados 

-mas estão em aprender a reor9anizar sua maneira 
de víver, em reeducar-se. Eis o supremo papel 

·do médico na sa<::iedade eril- que Vive. Para que 
_isto ocorra;_e_IJtr~tztnto, _a individualização do trata
mento constitui-se e já se constitUía desde a civi1i
laçãô-diúi€Ul-aGrécia; em norma principal. Senão, 
-aconSelha-Pfãtãõ pãra quem dois problemas cha
maram a atenção para a grave questão. da assis
tência médica: ."a yigência efetiva da lei justa e 
.a eficácia r:éal.das -regras gerais dos coõhecimen
tos-mêdij;!as. dentificQS que devem ser aplicadas 
êm~cada indivíduo". E pergunta Platão: "como 
ã_s- artes poderão adquirir autêntica perfeição, se 
cada homem e cada caso são distintos entre si? 
Cõnlõ- aS leis. por definiÇão- gerais--e-Obrigatórfas, 
podem ser efic.aze:s em s.u.a aplicação casllfstica? 
- ~ Etff-Sê"tfatando da atividade médica, a perfeição 
seria conseguida, segundo Platão, individualizan
do o riiais possív_el tanto o diagnóstico- qUanto 
o tratamento do enfermo;, v.ale dizer, camportan

-do-se como os médícos Iívres (de iniciativa priva
da} de Atenas; ·os verdadeiros técnicos da_ M.edi
-cina quando tratavam pacientes livres. De- três 
-recú~s priridpais dispunham para essa indivi-
c:l.ualirilção: a ilustração mêclica do paciente, a per
sUasãO e ã adequação biográfica. 

--"-sem, Sem entrar em r'naiores detalhes sobre 
a natureza do ato médico que será objeto de outro 
trabalho,_ o que foi dito creio ser suficiente para 
mostrar aos senhores -nobres constituintes .e_ ~s. 
cidadãos ilustrados deste Brasil que o rumo dado 
p& MOS:Coili no anteprojetO de- estatizar a prática 
médiCa no Brasil repete os erros cometidos em 
outros países que entraram na mesma contramão 
quando tentaram a mesma iniciativa em alguns 
ramos--de atividade humana. Os erros desta inicia
tiva e SUa invíaDOidade prática. cofisiderando a 
sifliãção atual da assistência médica no Brasil, 
já foram considerados por Ravaglia, como vimos. 
Insisto, Oão cOnfundir sanitarismo, saneamento 
e medicina preventiva-com epidemiologia. Vaci
na-ção- em massa-é dever do Estado, exemplo 
a vacinação pára a profdaxia da paraJisia infantil. 
Muito diferente, sem termo de comparação, é a 
proposta de massificaÇão da prática do _ato médi
ca. Não confundir alhos_ com bug~hos, -COmo 
estão -procedendo pelo menos alguns constituin
tes, inclusive médicos! 
~ Significativo exemplo de renúnc:ia à estatização 
da economia, por exempro de bancas, com volta 

"'ã j)FiYatilação, apreciada recentemente em notá
vel editorial da no_sso _ ) Estado de S. Paulo, 
no dia 26-5 em relação à França, ~~igualmente 
de- Origem latina. O Estado francês, após expe
-riência malograda do atual governo, resolveu vol
tar à- piivatização com if'fcríveis _vantag_ens, _cnm 
o chamado capitalismo popular, isto é, que toda 

.. apopülação pode partiCipar do capital das empre
·sas mediante aquisição de ações, no caso citado, 
de bancos.__ - - --
~- Na mesriia data, no mesmo O Estado de S. 
Paulo, Roque Spencer Maciel de Barros, autor 
de n_u_meras_os artigos escritos no, m~o j()mal, 

-Já em r\úrife(O de ~8 sobre ã brde:rõ_ tõtãlitária, 

-~~ d~ ~o9o_ percuciente a vi_da de E. Morin 
.e o ~~tafi~mo em um primeiro artigo; cOniu
ni$:1 d~_~de. ~ ~empos da resistênçill_-::-:- ·~~lev_açlo 
ao comunismo, como tantos outr,os, pelo impulso 
de substituir _uma idéia já n_ãp aç:el41 .d.e ~yação 
particu1ar pela da salvação c;::oletiva .da .Hurnapi
dade". 

Edgar Morin (nascido e-m i 921 ), uma _d8.s m~is
vigorasas personalidades do pensamento francês 
em nossos dias, conta a dramática história de 
suas relações com_ o Partido Comunistã francês 
e da sua _experiênda pesSOal "vê tOdo o seu id.eª
Jismo .esfacelado em desilusões e em te_rríveis 
frustrações. · - " - · 

B_em, estão ai algumas razões ·pelas qUais rlão 
creio_ que a .estatização do exercido da ~dicina 
se est:abeleça_no Brasil. Há muito q que n1elhorar 
nas a:çõ_es de saúde no Brasil. Mas de evoluir e 
não de destruir. Minha colaboração eStoü dando 
ao longo de_ toda a minha vida no lbepege-ICM 
e no Jgesp-CMC, treinando e formando para mais 
de 500 mé-dicos em vários cursos de pós-gra

. duaçãa ,_-- (Ç)rmação de especialistas, niedicina 
cOntinuada, mestres e, agora, doutoreS ~r'n Medi
cina, área de gastroenterologia e curso de pslço
logia rriédica, modelo sócio-psicossomático. 
Creio ser e.ste._o caminho. aperfeiçoar o_que_se 
tem, em iniciativa __ particular, reforçando_ a ação 

__ do _EstaQo. Esperemos-que este. também cumpra 
o seu dever. 

Durante o discurso do_ Sr. Edison Lcbão, 
o Sr. Humberto Lucena deí:Xã a cadeirti da 
Pr..esidência que é oçupach pelo Sr. Jutahy 

. - Ma9fllhães. 

... Ol:IR._I'RESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães)
Concedo_ a palavra ao nobre Senador_ Lourival 
Baptista: - -~ · · 

O SR. LOWUVAL BAP'IlSTA (PFL - SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. S~adores: -

O_ Prematuro falec::imeto, no dia 20 de janeiro 
de 1988, do Ministro do Tribunal Superfor do Tra
balho Carlos Coqueijo-Torréão da Costa, nascida 
aS de janeiro_ de 1924, deixou os seus inúmeros 
amigos e admiradores consternados: 

Mas o do.Joroso impacto provoc::ádo pelo desa
parecimento desse eminente Ministro se fez sentir 
com _maior_ intensid~de e profunda emoção_ na 

. Bahia, que lamentã a perda irreparável de um 
dos.seus mais insignes filhos, nacionalmente res-
peitado e âdmirado. - ~ - --

Para o Poder Judicá.rio, __ o Ministro Carlos Co
queijo Torreão da Costa ~presentava Uma das 
eJ<pressões mais altas e categoriZadaS da_ cultura 
jurídica brasileira, que se caracterizava, sobretudo, 
pelos atributos de sua personaJidade: irrteliQência 
fulgurante, talento excepcional, incomparável 
competência técnico-c:ultural e exemplar probi
_dade. 

Ministro togado do Tribunal Superior do Traba
lho a partir de dezembro de l971; Professor de 
Direito da UnS (_Universidade de Brasília) e Juiz 
do Tribunal Administrativo da OEA.C9rgahização 
dp_$ Estados Americanos), o Ministro Carlos Cc
queijo Torreão da Costa sempre se notabilizou 
pelo re1evante e eficiente desempenho de_ suas 
responsabUidades, evidenciando uma admirável 
-câ~ci~ade-de _trabalho, ~en~ e fora do_ Brasil. 
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A este respeito convém destacar a sua brilhante 
participação em congressds intemadónais, nós 
Estados Unidos, países latino-americanos, diver
sos países europeUs e ém lsraeJ. 

A sua vasta bibliõgrãfia; Con-sfitufda -de vários 
livros didáticos, monografias, teses, 'cbriferêil.éias 
e artigos amplamente divulgados, contribuiu pára 
consolidar o s_eu iinenso prestigio intelectual no 
campo das ciências jurícllcas e sociais, especial
mente no âmbito do Direito do Trabalho. 

Considerado, dentro e fora do Brasil, como 
um dos maiores especialistas em: Direito do Tra
baJho, o sábio e ilustre Professor Carlos Coqúeijo 
Torreão _da Costa deixou uma obra imperecível, 
que o consagra como um dos malares juriscon-
suhos contemporâneos. · · - · 

Seria longo enumerar, nos concisos limites 
preestabelecidos deste pronunciamento, todos os 
cargos _e funções exercidos pelo saudoso ministro 
e professor universitário, a sua vasta bibiliografia 
e o volume das condecorações. prêmios e meda# 
Dlas com que foi apreciado. 

Sinto-me, por conseguinte, pesaroso a registrar 
o seu falecimento e extemar a minha tristeza e 
imensa saudade de quem perde um amigo·ctiJeto. 

São estas razões pelas quais requeiro a incorpo~ 
ração ao texto deste pronunciamento, dos artigos 
publicados pela A Tarde, de Salvador, de autoria 
de Ruy Simões ("Coqueijo", _a 30 de janeiro_ de 
1988); de Orlando Gomes ("Perfll de Coqueijo", 
a 31 de janeiro de 1988); de Sera.pião Aguiar 
Torres/ "Coqueijo Costa", a 19 de fevereiro de 
1988); de Rafael Felloni, a 4 de fevereiro de1988); 
.. Coqueijo", de Ale)'Wndo Luz, a 5 çle fevereiro 
de 1988; (Coqueijo), de Virgllio Motta teal Junior 
(Por do Sol) a 11 de fevereiro, de Carlos ~o 
Velloso (CoqueijO Costa, Juiz e o_ Hom.em) ~m 
12 de fevereiro de 1988 e no COI'Tdo Braz.l
llense, de Brasllia, de Washington Luiz da Trinda
de, de 17 de fevereiro (Coqueijo Costa), e de Pra
tes de Macedo, de 17 de fevereiro de 1988 (Jurista 
e Poeta): 

Os depoimentos acima referidos ConStituem 
wna valiosa homenagem póstuma prestada pela 
A Tarde e pelo CorTelo Brazlllense ao Ministro 
Carlos Coqueijo Torreão da Costa, lnfelizmE:nte 
vitimado por uma infecção hospitalar, resultante 
de uma operação respiratória de baixo risco. 

Encerradas estas c_onsideraçõ_es, associo-me 
ao profundo pesar de_ sua excelentíssima família, 
lamentando o falecimento de um amigo e mestre 
que ainda se encontrava na plenitude de suas 
potencialidades, a serviço da Justiça do Trãbalho 
e do Brasil. 

Finalizando, estendo __ as minhas condolências 
e expresso o meu profundo pesar ao Egrégio 
Tribunal do Trabalho, do qu<:"J foi um dos expoen
tes da cultura jurídica brasileira, que logrou honrar 
e dignificar a instituição, à frente da qual no exer
cido da Presidência do Tribunal prestou _os mais 
assinalados serviços à Nação brasileira. 

DOCC!MEJYTOS A Q(fE SE REFERE O 
SR. LOORIVAL BAPTISTA EM SEG D!SCGR-
SO: . 

A Tarde - Sábado, 30 de janeiro de 1988 

COQUEIJD 
RuySimões 

Ein casa - era Carlinhos. No colégio, parte 
pelo violino, parte pela marcha carnavalesca -

foi Carolina. No curso ·complementar, ainda nos 
Maristas, tomou-se _COqueiro: alto_ e magro, om
bros com diâmetro um pOuco inferior ao dos qua
dris,_ farta cabeleira negra,·que culminava em at
qliitetôntco fimpao_ (apelido familiar, que durou 
pbuCO). No dão dÕs Dinizes - era Bujão, por 
·causa· da Hudson, barata conversível, que soltava, 
a Cada buraco, as calotas (bujões). 

Tantos apelidos não o molestavam, se tinha 
quantos talentos ... 
-_.-Nos primeiros meses de convívio, em 1939, 
cerimoniosament~, chameio-o -coqueijo - So
brenome materno, -nome de robusto edificio na 
Praça Municipal, em cujo térreo pontificava a Pas-
tel~ria Triunfo. . __ _ _ 

_· _ _:_Quanão adotei o apelido Coqueiro, ele sorriu 
c.ond~scendentem~nte. Para_demonstrar-lhe que 
não_rezava pela cartilha alheia, endossei outra co
notaçã_o •. aquela da ressureição de Juca Mula«?: 
"EiJ té ComPreêii.do o sonho inatingivel; queres 
subir ao c:éu, mas, prende--te à raiz". 

Como_ toda lisonja, foi pedágio e ponte ... 
- -HOJé, rememorando-o, posso dizer que, no seu 

taquipsiquismo, ele ouvia a voz das coisas, recea
va mandingas, tinha presságios, entoava lamen
tos, cedia' a fascínios, ãdorava serenatas, com
preendia a alma alheia. 
_ .Éramos bastante diferentes, mas tínhamos afi
nidades eletivas suficientes. Gostávamos de músi
ca, literatura e de cinema, em que buscávamos 
o prazer afmação, ensaiávamos análises críticas. 
EnLuina razão a mais para eXercidos dialético.S. 
Gershwin, Vinícius e Kurosawa detinham nossa 
preferência. 

Entre nós, obviamente, não havia qualquer 
competição, nenhwna concorrência. Os cuida
dos e as cautelas de wn não afetavam os descui

-dos e temeridades do outro: compreendíamo
nos. A euforia ou a malícia de um não incomodava 
a hipoc_ondria ou a ingenuiQade do outro: respeitá
vamo-nos. Conhecedores das próprias limitações, 
recOnhecendo os excessos próprios: preserváva
mo-nos. Nenhuma cobrança, compromisso al
gum, intromissão jamais. Liberalidade reciproca 
e ·admiração mútua sempre em pauta. 
- ÉranibS o qae éramos e como éramos -sem 
mas, elnbora ou porém! 
-Trilhamos pelos mesmos caminhos muitas ve
zes. Não lembro um só acidente de percurso. 
Montamos Rocinante, trotamos no burrico de 
Sancho, ~oêimo_~ em P_égaso. Fomos colegas no 
pré-jurídico, camaradas no Clube do Cinema, 
companhefros no "Anjo Azul", confrades em "Er
gon ", sócios dos mesmos dubes, cadeiras cativas 
nos concertos da SCAB, veranistas em Mar Gran
de, inveterados assistentes de concursos, parcei
ros de estudos em Filosofia. Profissionalmente, 
remamos na Rua da Argentina, n" 1, }9 andar 
- ao tempo- ae- Dr. Gued~S e de Lineu Lapa 
Barreto; ele ganhou a regata, eu enforquei a rema-

-~.fr·· 
Que grande década, a de 40, na Bahial 
Recém-formado em Direito, o Bel. Carlos Co

qileijo Torreão da Costa foi nomeado diretor da 
Pélitenc:iária do Estado. Sem aviso prévio, com 
Miguel Martins à tiracolo, fui entrevistá-lo para A 
Tai'de.-Merecida entrevista, por ele e pelo pai, 
Dr. Enéas - o mais magnânimo dos censores 
do_ DEIP, que exercia as funções clinicamente, 
nunca -cirurgicamente ... 

Em 1952, às vésperas dOS 40 anos, -ã-inbos 
com alguns quüos a mais, magros ainda, só arro
bados de responsabilidades, propus-lhe uma in
cursão que ele considerou aventura e recuou limi
narmente. Era wn juiz, bom senso e equiltbrio 
-deveriam prevalecer, contudo não prevaleceram. 
Senti que lhe espicaçara a curiosfdade intelectval, 
conseguira ressoar melodicamente no seu espí
rito. A partir do dia seguinte, demos uma virada 
de quinze noites- estudando. Passamos no vesti
bular de Ftlosofi~. fJZeril_<?S um bom curso e ingres
samos no magistério secundário: ele, no Duque 
de Caxias; _eu, no central. 

Se arrolei seus apelidos, se tentei caracterizá-lo, 
deveria abordar suas trajetórias. Seria uma biogra
fta, dou-me como impedido e indiCo melhores 
depoentes. Na vida acadêmica: Amâncio José de 
Souza Neto; na magistratura: Luiz de Pinho Pe-
dreira da Silva; no magistério:D. Dulce Calmon 
de Almeida; na licenciatura: Francisco Pinheiro 
Uma Júnior; na composição !itero-musical: Alcy
vandro Luz; e na seresta: Derivai Caymmi. 

Justo, enftm, que me reflra a seus maiores triun
fos, na maturidade: a sede definitiva do TRT. o 
soerguimento _da Associação Atlética, sua ascen
são a ministro do TST e conseqüente represen
tação na OEA De permeio, seus trabalhos jurídi
cos, literários e musicais. Sobre todos e sobre
tudo: Aidil! 

Homem realizado, plenamente, superou os te
mores primordiais (são radiais as raizes do co
queiro, levando-o às oscilações). Em bas-eS eSta-

. tístkM, programOU com antecedência sua prosta
tectomia, insistindo que fosse na Bahia. Tudo bem 
quanto à operação, tudo bem quanto ao pós-ope
ratório específico, inclusive a biópsia. Tudo mal 
quanto à infecção hospitalar que lhe causou a 
morte -tão sentida. 

Revolta-me admitir que nossos hospitais não 
são mais-casas de saúde! 

Resta resignar-me ao convívio com sua-sauda
de, Coqueiro Velho. 

A Tarde --:- Domingo, 31 de janeiro de 1 gBa 
.PERFIL DE COQ(JEIJO 

Orlando Gornes 

Poucos dias faz que Coqueijo nos deixou. De 
surpresa. Vrtima de uma irresponsabilidade inad
missível que a fatalidade lhe armou. 

Eu o cóhheCrqiiãildo foi meu aluno na Facul
dade de Õiieito~ Formava com Adu e Amâncio 
uma trinca de bons estudantes, que viriam a se 
dedicar à prática de Direito do Trabalho. Tão Jogo 
diplomado, foi dirigir a Penitenciária do Estado, 
oficio que pouco exerceu; Sua-voCação era outra 
e lhe deu execuç"ão com brilho fnvulgar, chegando 
ao posto supremo da magistratura trabalhista, que 
honrou. -- - --

Não é,_ porém, sobre o jurista, o magistrado, 
o escritor, o jornalista que quero escrever nestas 
coJunas que tiveram sua presença elegante mui
tas vezes. _O que quero é alinhavar algumas pala
vras a respeito do amigo, que foi uma das melho
res figuras humanas que conheci. Sempre alegre 
e muito comunicativo, tocava o seu violão, sem 
complexo, para se alegrar e para deixar escorrer 
um pendor. Figura obrigatória nos congressos 
e seminários de Direito do_ Trabalho, onde quer 
que estivesse era_ uma casa cheia no papo e na 
palestra. Quando foi para Brasília, a fim de assu-
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miro alto posto de rrÍinlstro do Tribuna] Superior 
do Trabalho, seu apartamento se tomou um peda
ço da Bahia, transplantando para aquela terra ári
da, e c:_ultivado por Aidil, a SU?I inexceQJvel_ ~mpa
nheira. O casal, carregado de simpatia; não ·se 
limitava a cercar de carinho os_ amigos da Bahia 
que iam a Brasília; a muitos hospedava em sua 
própria casa, num gesto próprio da antiga e exal
tada hospitalidade baiana, hoje em franca deca
dência. 

Deixando compulsoriamente a Bahia, da Bahia 
nunca se desligou. Lembr<rme bem que na sua 
posse como presidente dp Tribunal Superior do 
Trabalho, a que compareci com entusiasmo, 
mandou tocar, no fim da cerimônia, o Hino ao 
Nosso Senhor do Bonftm. 

Modesto por temperamento e pela educação 
que recebeu de Enéas, seu extremoso pã1, chegou 
a ser a_estrela_ mais bn1hante do TST, sem estar 
com prosa. Sobre todQs os predicados que o 
fizeram uma pessoa querida e respeitada na Bahia 
- como provou o seu concorrido sepultamento 
no Jardim da Saudade - é de salientar-se o seu 
modo de ser prestativo, próprio daqueles que gos
tam de servir, antes que ser servidos. 

Pois bem, foi esta criatura _humana tão simpleS 
e tão cuidadosa com a saúde que inesperada
mente apagou antes do tempo a vela crepitante 
de sua vida, muito embora a gente deva estar 
sempre prestes a ver Ce:s,$8® a sua combustão. _ 
~ que cada qual tem o sev dia marcado e não 

tudan!i], pintaii.do com cores carregadas de indig
nação as incertezas e os- perigos que poderiam 
advir da onda bruta11zante do nazismo, uma flora
ção maligna da época, tentando cobrir o mundo 
de sombras, com a demoJição da liberdade. 
_ Era do seu "feito rii.Oral atenuar as divergêTtcia:s 

e acentu~r as con:vergênc_ias entre seu5: cole.Qas, 
com a perspiCácia que sempre o recomendou 
aos olhos de seus contemporâneQs. 
~ia transmitir a todos que _o cercavam o cava

Jheirisn10 necessário à prátiCa de éições nobre~ 
e magnânimas. 

A franqueza, contudo, exuberava em seus ges
tos. 

_ Haurindo inspirações e _fi~man_do convicÇões 
nos ensinamentos de mestres comO Orlando do
mi::s e--NêStof-Duarte; ~Ujos "i10rriéS--bastam- paia 
pre?cindir '?ug_os, Coq~eijo levava uma intensa 
vida, repartida· eritre VáriaS- forrrias de ação. 
_ Foi um pensador de largos horizontes e o seu 

taJento justificou sua ráPida ascensão. 
Exerceu funÇões de álta essencialidade na vida 

pública, atingindO o seu fastigio na presidência 
do Tribunal SUPerior 06 Tfab~ho. -

Escreveu.vários livros sobre Direito -do Trabalho 
e outroS rarr{ós-di:f-álvõre-jillídica, abrindo noVas 
clareiras no seio da matéria~-para aSSegurar a pra
tica efetiva da liberdade do homem e a gàiali.tia 
ec_on_ômica do trabalho; como conquista de exi
gências justas e inquebrantáveis ao bem-estar so-
cial. 

sabe quando chega. __ _ _ Destaque-se que por qualquer faceta que se 
Em Dom Casmurro, disse _Machado de Assis 

que o louvor dos mortos_ é: um modo de orar 
por eles. _"Louvando Coqu~ijo depois que _Se foi 
sem possibilidade de voltar, a minha oraçãO é 
para dizer ademais que cada dia que passa mais 
vivem em mim os mortoS que foram meus aini
gos, ao contrário de muito~ vivos que estão mor
tos há muito tempo. 

Dagora por diante todos~ aqueles que o reveren
ciaram em vida estão comprometidos a lhe pre
servar a memória. A fauna __ trabalhista, prindpal
mente estudantes, advogados, juízes, todos ele$ . 
que aprenderam e continuam aprendendo nas 
suas obras sobre_ o dir:elto processual do trabalho, 
e quantos consultam-nas no dia-a-dia da ativldade 
profiSsional se lembrarãg_._ mesmo que uma vez 
por outra, de quem os escreveu com amor e de):er
minação. Consultando-as, citando-as, reproduzin
do-as nas provas de ve_rifiç:a_ç_ão de aprendizagem, 
nos arrazoadas, rms sentenças, nos pareceres, ter 
dos esses funcionários do Direito preservarão a 
sua memória. E rião mórre quem-cantim.,J.a viven
do nas lições que professou. 

A Tarde -Segunda-feira, 19 de fevereiro de 1968 

COQCIEIJO COSTA 

Serapião de Aguiar Torres 

Conheci-o na Facu1dade de Direito da Bahia. 
Unificados nos mesmos-sentimentos de cordia

lidade, observei que entre .:).S muitas virtudes que 
o animavam, havia uma particularmente notável: 

o amor ao estudo levado a_os extremos de uma 
obstinação. 

Foi a maióf voz liberal de nossa tu,rma. 
E sob a inflUência de grãveS-àpreensões;moti~ 

vadas pela crise política e social a que assistimos, 
nos idos de 1942, CoquelJO, exponenciando nos
so entusiasmo cívico, vanguardeou a cruzada es-

examine ã figura de Çoqueijo, nota-se que o ·seu 
espírito era arremessa® irresistivelmente ao do
mínio da música, a quãl exefcia l,lm forte fascíriio 
SQbre a sua sensibilidade. - · 
. __ f'ieste Campo do saber; vê-se a sua supreinacia 
na produção artística da. Bahia, a qual, sem o 
_seu valioso concurso, não teria as doc;es resso-
-~ãncia_s de um infinito berri.. - -- -

Cóm_ ac~Jma firmada na direçãO do futwo, meu 
amigo Coqueijo tinha o poder inapartavel de 
transformar as suas idéias em imagem poética, 

_ eley_ando e en1evando os nossos corações. 
Lame.ntavelmen_t~,_Uma infecção ho..spltalar, re

_sultante de uma operaçãO reputada de baixo risco, 
tirou-lhe a vida, aumentãndo, assim, o número 
alarmante de _pessoas vitimadas pelo descaso 
h9spitalar, que já -está tomando ~ espessura de 
escândalo--nfl.donal. - --

N..ê quando alguns hospitais vão continuar en~ 
__ yoltos nessa atmosfera insalutar, ceifando vidas 

_e potenciallza"ndo ameaças às populações, impU- · 
_ _flemtmte, ~m flagrante de:;respeito aos-- noss.os 

foros dé povo civilizado? - -

A Tarde- Quinta-feira, 4 de fevereiro de 1988 

. "CLOSE-UP" DO AMIGO 
MORTO 

Rafael Felloni 

Não diria que a morte do lneu querido amigo 
CarlOs Coqlteijo, o em.in.él1.te ministro Carlos Cc
q-Ueijo TOrreão· da CoSta foi, inesperada. 

SoU dos qUe pensam ·que a morte é uma possl
bilid.3de inerente à própria vida, com a Qual deve
mos sempre contar;_ou sejã, a presença âa mOrte 
é iflafastável dos processos vitais; quero dizer: a 

morte é uma parceira, co-particípante inVisiVel, 
nas afiimações mais pujaittes da vida. 

\lida e morte são fonnas de estruturação da 
matéria, rias ·quais o qUe Varia são as expressões 
delas resultantes. 
ora~â energià Criadora dOs inovimentos livres, 

quando a vjda esplende, ora a imobilidade, em 
que; sUrdamente, novas formas vitais se ·gestam, 
nas sombras do sepulcro. 

Então, nãO há mortes inesperadas ou surpreen
dentes. lncliri.o-me a pensar que a morte de Có-" 
queijo, contirigência de sU.à condição de ser vivo, 
é, antes, dolorosa e pungente para os que lhe 
sobrevivem, na lembrança enternecida de sua 
grandeza moral, do seu fino esPírito, em (Jue rutila
vam, c-omO -num diamante- raró; :tantaS facetas 
de luz. 

Mortcf o amfgo inexcedíVel, vítima de tocai a lô
brega de microOrgà'nismos, ele que tantO os temia 
e evitava, no culto obsessivo das práticas higiê
nicas, resta-nos manter restaurada, na vibração 
de suas manifestações, a generósa mensagem 
que nos legou, traduzida nas múltiplas produções 
de uma inteligência versátil, inquieta e fecUnda. 

Ainda ontem, outro amigo insigne de Coqueijo, 
o apolíneo professor Orlando Gomes, celebrava, 
eni bela página comovida, o passamento do discí
pulo querido. 

ContinUam ·sucedendo-se as homenagens à 
sua-memória; ISto é-Viver, errl plenitude, na restau
raç:ãó7 emoCióOal das lembranças êxumadas. 

Gm âia, coincidentemente, recebi em minha 
casa a visita de Coqueljo :....._serra Sua úhima Visita, 
e de um outro amigo, um "sholar" antilhano, de 
forifiâção cofh"êlliana. 

Dêpois de uma sessãO dEfcontrovérSias e pau
sas pára música d.e Mahler, o meu amigO do Cari
be, despedindo-se, agradeceu-me a oportunidade 
-de conhecer Carlos Coqueijo, declarando, sem 
otiJltar o encantamento: "Você me apresentou 
a um vulto da Renascença". 

Havia, em verdade, na euforia daquele pálido 
jurista, músico, professor, qualquer coisa de um 
esteta florentino· da Renascença, fazendo lembrar 

·oS versos de dliich Voo Utten, o ãinigo de Erasmo: 
"Os tempos despertaram; é bom viver". 

N~~t~ fim de século àspero e sombrio, em Que 
já se tentou identificar Um nõvo _ crepúscõlo me
dj._~ai, __ Ç~eiJ? _multiplicou-se, na numerosa plu
ralidade de sua alegria criadora, em mil atividades 
díspares: fÕi Cronistã do QUõtidiaTio;-ensatsta, mu
$iç~~ proféssor e, como juiz, um padrão de hon
radez; e circunspecção, _quando transitava, coln 
desenvoltura de toureiro, nos meandi"Os da pro
cessua1ística; mas, foi SobretudO nd c.UJ.to _ç_arinJto
so das plantas tenras, tão sensíveis, da amizade 
viril, que ele se empenhou, com a paciência de 
wn Saceraote . 

É o Vliftõ do amigo, nobre amigo, na conser
vação dos afetos desinteressados, sem laivos de 
cométcio profano, que eu recordQ aqL_Ii, revitali
zando-o, na significação docente de sua grandeza 
moral, como indicando rumos a nós, que lhe so
brevivemos. 

Esta nossa Bahia, tiio pobre de valores genuí
nOS ·e de repúblicos, desde os tempos de frei Vi
cente do Salvador, só não está rr~als pob~e agora, 
morto Carlos Coqueijo, porque, como adverte sa
biamente o mestre Orlando Gomes, ele deixou 
uma obra que permanece. 

----· ------



Fevereiro de I 988 

Resta~nos lamentar, nas viagens a Brasília, que 
lá não mais encontremos, nas amplidões do cer~ 
r ado, o sorriso leniente _de Coqueijo, esteta floren
tino, exilado nas asperezas _deste século de brutos. 

A Tarde -Sexta-feira, 5 de feverE;if6. de't988 -

COQUEIJO 

Alcyvando Luz. 

Somente você, compadre amigo, faria com que 
eu desse uma de escriba." eu _que só -sei dizer 
o que sinto com o_ víolão ... _é a saudade que dói 
no peito, é a certeza de sua ausência, é a angústia 
de saber _que meu primeiro parceiro de min~s 
composições, aquele que tão bem sabia dizer 
com as palavras os sons que brotavam de minha 
viola, não está mais entre nós ... _ 

Tive uma vontade intensa de cantar na cerimô~ 
nia de sua despedida de nosso meio, a nossa 
"Ave-Maria dos Retirantes", mas você sempre 
so_ube que a emoção tomaria conta de mim e, 
como sempre, faria com que eu esquecesse a 
letra da melodia, e se_tivesse um violão naquele 
momento somente este acalentaria _o s_eu sono, 
e, assim, seria injusto por certo não _cantar o lindo 
texto com que você vestiu a minha canção. ... É 
hora em que a morte é certa - mas ninguém 
deserta - se for para lutar - no peito, coração 
aberto, esperança perto - sem querer chegar ... 
Coragem mansa - eu tive ãté partir - pra não 
morrer de morte igual -fugi-e andei, .. Errando 
pela vida afora - sempre indo embora - dei 
volta no mundo - vim morrer aq~ --quanta 
cruz no meu caminho - fa_ca de sol - poeira, 
espinho- Bom Jesus olhe por mim- na solidão 
cansado eu vim- é hora ... ". _ _ 

Eu o sinto, como hoje, estimuJando-me, incen
tivando-me a compor, a: participar dos_ festivais 
internacionais da Canção, no Rio de Jãneiro, e 
outros, nos quais nos classificamos com as músi
cas: "É Preciso Perdoar", que o MPB-4 tão bem 
interpretou e eu solei no violão, Ojalma Correia 
na percussão, enquanto você, na platéia, irrequie
to, andava de um lado para outro devorando cara
melos ... Depois o nosso_ querido João Gilberto 
e Stan Getz a gravou nos Estados _Unidos; VieÍ'am 
os festivais subseqüentes. você firme ao meu lado, 
sempre preocupado com meu estada emocional, 
minha impontualidade e com minhas maluqui
ces ... "O Sim pelo Não", onde você, sutilmente, 
fez um bem-bolado poema de protesto, música 
defendida pelo genial MPB-4 e por este gravada, 
cujo arranjo o saudoso maestro Gaya, com-quem 
nos céus você deve ter~se encontrado, foi o pre
miado da noite. 

Agora é preciso lembrar também do querido 
Agostinho dos Santos, de_ sat,Jdosa memória, que 
se apaixonou pelo "Sim pelo Não" e a_QravoU 
com Beth Carvalho. E Maysa, que cantou a Ave
Maria, também já se foi ... Oara NUnes também 
gravou a Ave-Maria e já nào está aqui. Também 
gravaram nossa Ave-Maria, Fa(á de Belém, Quin
teto Violado e Luiz Vieira (Cabra da Peste). 

As meninas do Quarteto em Cy, que corri sUas
harmoniosas e lindas vozes deram vida_ a "Aloka", . 
"Sou de Oxala", •·Afnor pra Ficar" (Aicyvando Luz. 
intérprete), ·•Maria é s6 Você." (Maria Creusa), 
"Destá:,~'DomingO", "Bem Bom no Tom" e ou
tras. _ 

"T em"po de Amor", somente Nilde Almeida de
dilha com sentimento especial ao piano e Mirtes 
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Santos Cruz com sua linda voz de timbre invulgar, 
dizem realmente que é Tempo- de Amor ... __ 

coqueijO, võcê foi u"m- romântico sonhador e 
eu-não. fico atrás. O certo é que o amor que 
você ensinou em seus poemas, que vestiram mi
nhas músicas, é "Amor pra Ficar'' ... mesmo. 

_O. que quéro dizer, compadre, é que sou um 
sertanejo das bandas do São Francisco e minhas 
~elodias estão muitq ligadas às minhas raízes, 
e voCê, com sua genial s_ensibilidade, sem que 
nada lhe falasse,. compunha os textos de minhas 
músicas, já tendo as melodias prontas, na maioria 
das vezes, e ~asavam exatafnente com meus sen
timentos, ou seja, _dava à música o texto ade
quado. 

Não posso deixar de lembrar de su_a capacidade 
extraordín~ria de_ concentração, de estar ligado 
a m_a_is _de uma coisa ao mesmo tempo ... muitas 
vezes, enquanto lavrava acórdãos, eu em sala con
tí_gyaJ_d_EtdiJhava o violáo, você ligado à música 
e ao Qíreito _de~va a máquina, ia ao piano ou 
pegava o violão_e aí vinl:la certo nos acordes que 
predsávamos~ 

Não po:;so esquecê-lo, campadre. Era eu um 
g"ãrotão, vin9o do interior, de Barreiras, com a 
idéia fiXa de fazer música e encontrei em vo_cê _ 
a pessoa que me estimulou, que acreditou em 
mim ... àS vezes se irritava com meu mau gênio, 
porém o seu. s_e!"!lpre presente _anjo~da-guarda, 
Aidif,--seffipre achava um jeito de contornar as 
coi~as.M Aidil_ você é_ uma fortaleza. 

Em recente show que fiz na_ lVE, falei que 
o amava~ .. linguagem de músico. Você não che
gou ~ _yer"_ a fita ... Só você podia entender-me, 
sQ_yor;ê sabia o que eu quis dizer: eu amava sua 
sensibilidad~ musical, seu ouvido absoluto, sua 
crítica construtiva, seu talento, sua ajuda, a pessoa 
hum3!1{l_que foi Carlos Coqueijo Torreão da Cos
ta, o~- s1ITiplesmente Coqueijo, para mi'm, para 
minha _carreira e por ter ~ido meu primeü:o par
ceiro musical e õ primeiro a acreditar no trabalho 
do garoto que veio do sertão. 

As_ nossas reuniões que varavam madrugadas 
f~e:ndo som, procurando acordes, idealizando ar
ranJos ... Minha GQmadre Ni.Ide Almeida, que nos 
aturava, que 9 diga, e guarda a sete chaves alguns 
temas inéditos. ' 

Lembro-me _4~- sua_ posse perante o Tribunal 
Superior do Trabalho-TST, no cargo de ministro 
~quela Corte, cujo desempenho das funções no 
Distrito Federal, _56 fez honrar o nome da Bahia. 
Toda aquela gent~ ... os oradores oficiais ~desig
nadOS para: saudá-lo apenas exaltavam os méritos 
e qualidades do_ Coqueyo jurista, COQueijo escri
tor, cronista, Cocjueijo mestre de· Direito, autor 
de livros jurídicos. .. _ Todavia, na-platéia, junto a 
mim e à minha muJher, se encontrava o extrao
_di_nário e renomado jurista Josaphat Marinho, que 
se levantou, vestiu a beca e, em nome do Instituto 
dos Advogados da Bahia, ceft?l!mente. para não 
cometer_ um_~ injustiça com Q novo fn:inistro, enal
te:ceu perante o público daquela solenidade as 
qi.J~alida~es do Q;)ÇJUeijo compositor, poeta e ins
trumentista (violão, violino, piano e clavieta), por 
Isto, um juiz !TI aiS sensível, mais humano ao inter-
pretar os textos frios da lei... __ 

__ Só quem o Conheceu de" pertO pode avaliai
e perda irreparável para os_ amigos, para a Bahia, 
para o Brasil e para o mun_do, do homem Carlos 
Coqueijo i arreão da Costa. 

Meu compadre, somos todos retirantes_ 

A Tarde- Sexta-Feira, -12 de fevereiro de 1988 

CQQUEUO, O JUIZ 
E O HOMEM 

Ca!los Mário Velloso 
Na sessão do dia 1 o- do corrente, em que o 

Tribunal Federal de Recursos prestou homena
gem à l"flemória d~ ~ni~tro Çoqueijo_ Costa, qUe · 
integraya õTri_b_un~l Superior do Trabalho_!_g_f'\i
nistro Carlos Mário Velloso proferiu as seguintes 
palavras: 

"Cercado do cal'inho de sua mulher Aydil, dos_. 
seus fàmiliares e dos seus amigos, faleceu na 
Bahia, no dia 20 de janeiro próximo passãdo, -o 
Ministro Carlos Coqueijo Torreão da Costa, do 
Tribunal Superior do Trabalho. 

Magistrado, jurista, professor· universitário, au
tor de festejadas obras jurídicas, jornalista, poeta, 
músico, compositor, Coqueijo Costa, um horilem 
de talento, em tudo o que fez, pôs a marca de 
sua iriteligência- fulgurante. _ _ 

Eu o conheci ainda antes de ingressar nesta 
Casa. EstaiÍdo éiTl Brasília, COmo exarrlinador ·de 
um dos concursos de Juiz Federal, fui convidado 
para almço na residêrlcia do Ministro Jarbas No
bre, no bloco "A" da SQS 316. Distr~idamente, 
fui bater na porta de Coqueijo, que no mesmo 
prédio residia. POr coincidência, Já se encontrava 
o juiz e professor PauJo Emílio Ribeiro de Vilhena, 
meu conterrâneo e amigo, que me_ apresentou 
a Coqueijo. Depois, almoçando com o Ministro 
Jarbas. Nobre, contei-lhe o ocorrido. Jarbas, en
tão, discorreu, elogiosamente, sobre a persona
lidade de Coqueijo, do Coqueijo JuiZ, furista, ·pro
fessor e, sobretudo, do Coqueijo poeta, compo
sitor e músico. Posteriormen~e. coino membro 
do TFR, fui residir, por coincidência,- nó- bloco 
"A" da SQS316. Por [ntermédio, então, do Minis
tro Peçanha Martins, que lá morava, aproximei-me 
de Coqueijo e fiZemos amizade, que o tempo se 
encarregou de solidifiCar. 

Coqueijo Costa foi, ria: verdade, tudo o que quis 
ser: foi dos maiores juizeS do Brasil. No T nbunal 
do Trabalho da Bahia, sua terra natal, ninguém 
o superava; no Tribunal Superior· do Trabalho, 
os seus votos fizeram escola e lhe granjearam 
a estima, o respeito e a admiração de seus colegas 
e dos advogados brasileiros. Coqueijo presidiu 
o Regional baiano e o Tribunal Superior do TrabaR 
lho. ReveJouRse, então, notável administrador, que 
sabia prever para prover. Na Presidência do TST., 
contou com a colaboração, que, no discurso qu~_ 
proferiu por 'Ó<:éisião do término do seu mandato, 
declarou ter_ sido inestimável, de sua mulher e 
colaboradora, "da musa mais tema e dedicada, 
Aydil de nome", na observação feliz de Jorg~ 
Amado, ao prefaciar "M_ais_ Dia, Menos Dia", livro 
de crónicas de Coqueijo (Editora Itapuã, Salvador. 
BA, !972). 

Como juiz, Coqueijo alcançou renome [nternaR 
cional: foi membro do Tribunal Administrativo da 
Organização dos Estadas ~ericanos (OEA),_ 
com sede em Washington, DC, nos Estados Uni· 
dos. 

Professor universitário, ensinou nas Faculdades 
de Direito da Universidade da Bahia e da Univer
sidade de Brasília (UNB). Jurista de escol, escre
veu magníficos livros: "Ação Rescisória", editado 
pela LTr, encont:ra~se na 5• edição; o seu ""Man
dado de Segurança e Controle Consfitud<J!Kll" 
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também da LTr, já deu mais de uma edição; ·~a 
Direito Processual do Trabalho e o CPC de 1973", 
da Editora LTr, é obra_d_e consulta obrigatória; 
e o se_u ''Direito ProcessuaJ do Trablho", editado 
pela Forense, com cerca de novecentas páginas, 
encontra-se em 2• edição. Artigos de doutrina jurí
dica, Coqueijo es_crevev Ulfl_ grande número, que 
estão publicados em revistas especializadas. 

Conferencista de fama, Coqueijo era muito. re
quisitado por universidades e instituições cultu
rais, do Brasü e do estrangeiro. Chegara, recente
mente, dos Estados Unidos e da Costa Rica, onde 
proferira conferêndas sobre temas jurldicqs de. 
sua especialidade. 

Ele, entretanto", não sabia somente Direito, mes
mo porque o jurista que é âpenas· jurista "é um à 
pobre e triste coisa" (Stamm.ler). Coqueijo foi, 
também, poeta Aliás, ao morrer, morreu como 
um poeta: pressentindo que morreria, disse a Ay
dil, sua "amiga e companheira, doçura de viver" 
-as palavras são de Coqueijo ·e constam da 
dedicatória_ do seu livro de crônicas, "Mais Dia, 
Menos Dia" - que bÕm, doce e suave é- morrer 
ao lado de Aydil. . _ 

É de Jorge Amado o registro, que "esse tão 
numeroso Coqueijo é, em verdade, um poeta livre 
e verdadeiro: nada o limita. hem impede que se 
dê por completo, ddadão modelar, à obra de cul
tura", "poeta que se realiu\ em beleza profunda 
nas suas composições, ... " (Jorge Amado, "prefá
cio" _cit.). 

Coqueijõ também foi músico: com engenho 
e arte dedilhava o violão; eJoi compositor de lindas 
canções, canções que o. povo -canta;- ãmí{;iC:i- de~ 
Carlos Drummond de Andraçle, pôs m"úsica na 
poesia do poeta maior. E foi a!TitQ:o de Vinícius_ 
de M_ora~~ de Caym~ de~ Carib~, de Jener, Qe 
Mário Cravo, de -celestino, .d~ Ncivandro, de João 
Gilberto, de Badem, de_ Çhic;o Buarque de Holan~ 
da - e é, bom -que cessem ~s. citações, senão 
seria um çi_tar de nomes_ s_el)l_ fim. -

Na Bahia, enquanto lá residiu, Coqueijo de tudo 
participa\l'a, a ponto ·de .Jorge Amado chamá-lo 
de _Comandante Coqueijo, porque vivia ele a arre
gimentar os seus amigos para tudo que fosse 
movimento cultu_ral. Aliás._ de_ mais de um roman
ce de Jorge Amado, Coqueijo é personagem. 

A característica do homem de talento, de intelí
gênç:ia brilhante, ê mesmo esta: ele está sempre 
em movimento, é vEirSáb1, no sentido de que tem 
qualidades variadas e numerOsas, é cãpaz de fazer 
tudo o que deseja, não é preconceituoso, e tudo 
o que faz, faz bem-feito. Coqueijo, enquanto viveu, 
fez prova disto. - : _ 

Amigo incomparável, presente nos momentos 
de alegria e, sobretudo, na adversididade, Coquei
jo fez uma legião de amigos. Humano, produnda· 
mente humano, sofria quaõdo não podia ajudar 
aos necessitados. Lembro-me de gesto seu, no 
mês de dezembro do_ anq pàssãdo, num dos nos
sos passeios de domingo à_ tarde, quando aprovei
távamos, Coqueijo, o professor e ministro Roberto 
Rosas e eu, para trocar idéias, ''bater papo", con· 
versar amenidades e tomar l!llJ café no aeroporto 
de Brasília. Pois, num desses passeios, talvez O 
último que fizemos, fomos abordados por um 
homem pobre, que nos pedia Uin ãuxílio. Procu
ramos pelos "trocados". Coqueijo, buscando di
nheiro no bolso, dinheiro que naquela tarde, não 
levara consigo, frustrado, dava explicações ao ne
cessitado: meu amigo, acredite-me, não tenho 
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nenhum dinheiro aqui, se tiv.ess;e eu lhe .daria, 
póde aáeâitar---:--- . _ _ _ · .. 

EsSeS pequenos gestoS, marCados pela espon.: 
taneidade;-revelam o cãráter do homem .. 

Quàhtas, ~_quantas vezes, no nosso prédio, ·Co
queijo e Aydil, os dois juntos, à noite, sem alarde, 
escondidamente, iam à garagem e à portaria aJi .. 
mehtar os empregados mais humildes. Ao che
garmos -das férias, no dia 30 último, ainda bem 
não eStaCionâra ó- meu àUtom6vel quando um 
dos pOrteirOs se acercou de_ mill) e de Ângela,
minha mu1her, exclamando: perdemos o nosso 
pfOtêtOr,-o- Ministro-Coqueijo. Naquele momento, 
diante da_quela manifestação ~o sincera de um 
homem humilde, o melhor -que fizemos foi tam-
bêffi- ChOrar -de saudade do an_1ig9 qut:; ~. f~ra~ 

CõqLieijõ-amavaos-bichos. Dízl:a e_le que o ho
rn:emc::ivilizado, culto, tem carinho pelos ãnimais, 
pOrque estes também têm direito à ytda. Bem 
disse Antõruo Oiinto, "ninguém os amou tão lar
gameilte. Poderia ter escrito uri-1 livrO, que ficaria 
riã literatura brasileira, sobre seu francisCano· sen
timentõ de amor-aos animaiS". Não sabemoS c-o
mo fic8rã -a AParecida, um papaga-io que 'gostava 
de se- emp_olélrar no ombro de Coqueijo e ·coni 
quem COqUeijo conversava· coisas sérias. 

Numa crônka escrita em 1966, Coqueijo ·conta 
a morte- de um passarínho, uma história linda 
qU.é começa· aSSim: "Se alguém chora baixinho 
- é-passaririho. Quem ama- de mansinho, com 
paz de claustro, a quietude de paredes conven
tLiaís, a ·unçãO de hora de ave-maria-é pãssa~ 
rinho. Passarinho é coisa frágil, ·alada, que fala 
piai1cfõ e só beija as floies". - - · 

Temos que reconhe<:er: isso- é poesia- pui"ã e· 
sbnieflV~:r~f faz "um menino passarinho cõril von~ ~ 
tãde devOaT". __ " __ · · 
- ME:"U ãvô, o fiilado Cãrlos VeUoso, homem dO· 
interior -de Minas. que cultivavá a filosofia capioa 
das Gerais, costumava· dizer: homeln que não 

· gOstá de bicho e de crianç~ não é coisa (jue presta. 
Pois Coqueijo amava os bichos e amava as 

ó1ai1ças~ne uma Jeita, disse-me ele, apreCiando 
um pugilo de meninos e mehinas a bfinc:ar, nUma 
gritaria sem par, no pátio da escola que -fica bem 
ao lado. do nosso prédio, que aquilo parecia uma 
algazarra de páss;;u-os, gostoso de Ver e de oUvir; 

Assim foi Coqueijo, um homem que sabia viver 
e qbevMa alegremente. Que foi, Sobretudo, um 
homem bom, solidário, prOnto a ajudar o seu 
sêmelhat1te, e que não se Confo~a com a bon
dade passiva, porque a queria ativa, atuante, finca
d~ i1o amor pelas criaturas de Deus. Do seu livro, 
"Mais Õia:- Menos Dia", recolho _de_ Coqueijo esta 
conclamação, que fecha a sua crônica sobre o 
Natal, publtcitda no diã-24 dE: dezerribro d~ 1965: 

"Ricos e pobres, pretos e branCos, homens e 
mulheres, vamos dar um pouco de tudo, com 
fória santa. O Que Se compra naS lojas e o que 
se tem na_alma-oep_refefêhcla, essa mercadoria 
predÇISa, Q'ratulta, qúe não deteriora, não enve
lhece, não se quebra nem se desgasta, que t.me, 
antes do que afaSta, e que é ·simplesmente o amor 
pelas criaturas." 

Coqueijo Se foi, Aydil, sua adorável companhei
ra, que viVeU só ·para Ceit[ueijo, coritiliuará, e$
mos ·çerto.S, a sua obra, ela que foi a sua grande 
e maior colaboradora: · - .- · -· 
--senhor Pi'esldente,-Ouvida a Casa, proponflo 

que constem da ata de nosSos trabalhos estas 
palavras, como homenagem do T nbunal Federal 

de Recursos à memória do grande juiz e do notá.., 
vef hámem qUe foi o Ministro CoqLieijo .Costa~ 
E que se dê conhecimento desta homenagem 
à família, na pesSoa--de sua- m.Wher, a Dr" Aydil 
Leite Coqueijo Costa, ao Tribunal Superior do Tra-
b~h? e, ao. Govern~ da_B,a~i~." --- ""' 

Correio Brazillense - Brasilia, quarta-feira, 17 
de fevei"êiro'de"1988 

COQlJEUO.CQSTA 

Washington Luiz da Trindade 

Morr~ C~ueijo .ineSp~radame~te: . 
O clamor ,elevqq-~e d~ tqd9s ~ .la.do2, ~as, __ 

como diria St Vicent M11Iay, no idioma que ele 
tanto gostava e dominava tão atytplamente, "Strive 
not to speak poor scatterec;lryt.outh, l kno~·-.- \não 
forcejes por falar, pobre língua frustrada, eu sei): 

1,\r,thu.r .Heil~y pree;nche muito ~r:n as no~a~ 
hesi}açÇ)eS: - _ . _ .-:. _. __ ~ ~-;~_.-- ·- -_-_. ___ -

"ls~o meS!lJQl, O '.'se" perSiste sempre-- como 
um deSejo- Suspenso, e'sPectr8~ arlgustiante, de
pois· qt;te o ünediato passa. Isto ou aqUJ1o "se" 
em tal _djaJ:iVesse variado uma hon3 ou l.J_m ceptí
metrO; OU ·"sê'' algo rle9_iiQenciãdo.foSse feito ÕL! 
"se" algo f~ito fOSse negligj:mciadoJ ~ntão,_ "tal
vez" outra coisa fosse_ E7 outraS e. qu"l!_as .... até _o_ 
infinito. ·, - ' r ' • • • ---- -

Pois, "talvez" e "se" são primos devotados à 
sobrevivência em nossas in~ntes. Aceitemo-los 
e a "tudo n1.ai5." - · · -
~u-Portad<?~ do últiino ádeus, trlste e-e~~~iQ

nado, dos seus colegas, professores da F acuidade 
de_t>Jrelio- da Universidade Federal da Bahia, co- ~ 
mbPêno58 irlCumbêrlciã dà :diretôr ·da Cása qUe, 
lamentando, aCeitei. 

PE:diu-me o professOr Pedro Ma11so Cabral, nã 
impossibilidade de (cizê-lo" pessoalmente, qUe 
trarismitisse .. neste adeus as coli.dolênciãs. da Fa
culdade que, um dia, acolheu cárlo's · éoqtleijO 
Costa co"rriO-é"Studante e de ond_e saiu, formando 
o pedestal, pã.ra as grandes conquistas que em
preendeu no Direito, no Jornalismo, na Literatura 

Dali saiu Coqueijo para os_ emb~tes _da vida, 
asseritado nesse pedestal bem alicerçado, como 
no Evangelho de São Mateus: ·: ... _é ~eram as 
chuvas, sOpraram oS Ventos, arremeteram tempo
rais e inundações, mas a casa n~o ~aiu, porque 
estava edificada sobre a rocha".-

Af0Chã fonTI8ra-Se.de bÕa rriassa e estava s_en_-_ 
dimentada nas lições e nOs ~Pios dOs- VelhOS
e inesquécíveis mestres, qüe sõ'ub-erairi. apurãr 
e joeira_r em Coqueijo os talentos que Deus lhe 
entregou de graça, mas que ele multiplicou e fe~_ 
cundou como servo bom e fiel: 

"Euge Me boni et fidells, (piiã sUpei pau
c:a fuistJ fidelis, super multa te constituam; 
intra ln graudlum domlni tul" (Bem está servo 
bom e fiel, já que foste fiel naS pequeninas coisas 
daNe-ei a intendência das grari.des; entra, poiS, 
no gozo do teu sephor). . -- . __ 

-Foi assim que Coqueijo, realizando-se, realizou 
os fins de sua _querida Faculdade; foi-asSim que, 
projet:lry.d_o-se, proJetou a sua Faculdade np cená
rio naçional e il"!!_erna-don-al, como_ discípulo e 
meStre, lffàdiando tanta luZ, qúe oUso inverter" a 
velha parêmia, como já se fez, ha cinqüenta anos, 
à beira do túmulo de outro grande baiano: Esculta, 
ó Coqueijo, tu és luz e à luz e_~ ma vOltarás. 
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CorreJo Braziliense - Brasília, quarta~ feira, I 7 
de fevereiro de 1988 

J(JRIST A !;: POETA 

Pnltes de Macedo 

Venço as emoções deste instMte cinZentO para 
trazer ao eminente e saudo~ col~ga Coqueijo 
Costa o adeus e a despedida da Corte que tanto 
engrandeceu com operosa-e f!,!lg_ente judicatura. 

F0rfal:l0 ae Sólida cultura humanística, madru
gou o pranteado colega para a vida do Direito 
e. já no alvorecer da sua mocidade os mais altos 
encargos passaram às suas mãos e acabaram 
por revelar o jurista consuinado, cuja atuaçãoha
veria de transpor as fronteiras -do Pais em _relevan
tes toriclaves e prestigiosos orgãniSni.os iritéina-' 
ciortaís.- - - - - - · · · · 

OsmãoiiletãhOS, ao eritrarem em suas mesqui
tas, descalçam do lado de fora as sandálias, para 
significar que penetram no templo em que vão 
c.ultuar o Deus de sua fé, levando os corações 
limpos, conto limpos vão os seus pés, que :deixa" 
ram para além dos umbrais a poeira dos cami-
nhos. · · · 

Ao galgar as escarpas t:lã sua aiTõjãda asten'
são, atingindo o topo do alcantil neste sodalfcio 
judicial, aqui chegou Co<iüeijO 'CoSta;-pHmo de 
boa vontade e cônscio dos seus deveres, poden
do-se afirmar, sem vacilação, que somente a lei 
e a sua consciência foram as balizas do seu com
portamento, realizando aquilo que deve ser feito, 
seja ou não do nosso agrado, aquela justiça "niais 
alta que a coroa dos reis, mais pura ·qu:e·a- coroa' 
dos santos". 

Se aos magistrados se outorgasse brasão de 
armas, poder-se-ia gravar no desse sacerdote da 
Justiça, como· síntese de sua vida -aquela hon
rosa mas diffcil condição do magistrado definida 
por D'Aguesseau: 

"Poder tudo para a justiça, e nada poder 
para si mesmo." 

Ele soube dignificar a missão que· o--destino 
lhe reservou, como juiz e mestre do Direito Social, 
e soube evidenciar que para QS autênticos juizes 
a fórmula "nobreza de toga nunca será vazia de 
sentido", como afirmara, certa feita, o "Batonier" 
Henri Robert, numa manifestação de desencanto 
e pessimismo sobre os juízes de França. 

A imparcialidade de atuação, a serenidade de 
compo-stura, sempre lhano com os iguais, gene
roso com os humildes, tinha o saudoso colega 
o dom precioso de conquistar sem ofertas, de 
influir sem sugestões, de vencer sem ameaças, 
na modéstia exemplar com que os céus premiam 
os grandes espíritos, na discrição elegante dos 
sabedores autênticos, em suma, um guardião do 
decoro judicial, professando pelas vestes talares 
aquele respeito quase supersticioso a que se refe
re Pierre Bouchardon. 

Felizes aqueles que, na passagem terrena, antes 
do mergulho no grande silêncio que nos falava 
Papini, deixam gravados sulcos profundos na 
consciência humana. 

Extingue-se então uma vida, para ressurgir o 
espírito na germinação dos ideais que encarnou. 

Não resisto ao impulso de fazer incidir sobre 
sua estimada figura um outro facho.que lhe refle
tirá mais um prisma da sua rica personalidade, 
refiro-me ao raro mérito de ser, a um só tempo, 
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cultor do Direito e·cuJtor das Letras, a:ssim corno· 
uma alta Sensibilidade musical. 

Errr-seu livro de-crônlcas·-=- "Mais dia menos 
dia" -impressões fugitiVas de pasSagens e emo--.· 
ções de sua vida, a prosa· se tê:lm'a ·poética e a 
~sia se disfarça em prosa. · · · . , 

É uma rollda de gênios alados, cenas da infân" ·. 
da longínqua, pessoas familiare_s, a poesia das · 
coisas cotidianas, em que as imagens atingem 
tonalidades líricas, como· a :Süã- alegria de avô, 
descrita em "bem-vinda estrela da mai::ltugada 
- Marúcia - minha neta. 

Na balada "doente", música e ·versos de C o~ -
queijo, gravada por Agostinho_dos Santos, já reve
lava preocupação e angústia com o ·seu destino: · 

• 
1'Éstivê doente.' • -
dOente· de· tUdo 
estou em· repoüsó 
Não posso escrever. 
Eu quero um punhado 
de estrelas maduras 
·eu quero a doçura 
do-verbo ver." 

Tristes dias esses que vão cavando o silêncio· 
de vozes amigas, mal se extinguem, quando ainda 
não acreditamos _que emudeceram, tomando rea
lidade os expressivos versos do poeta: 

"O que mais dói na marcha para o ocaso 
é_ assistirmos. tombando-cada dia ao pé de 
nós_, mais um· da companhia, e vermos, por 
igual? nos minguar o passo." · · 

Por,Ísso:.OObe Cciq~eijo Costa-agora, até o selo 
de Deus, naS asas da morte, como o oNa1ho da 
terra se alevanta ao céu, num raio de sol. 

Como diz o velho vate gaócho Mário Quintana, 
poeta Coqueijo Costa: 

"A vida é um incêndio: Nela dançamos 
salamandras mágicas. 

Que importa reslafe!ll cinzas. se a chama 
JofóeJa e alta.''. 

Cabe, por fim, neste instante gris, melancólico, 
recordar as palavras com que Herníngway encerra 
o seu admirável e pungente livro - "Por quem 
os sinos dobram"- citando John Donne: 

"A inõrte de qualquer homem me diminui, 
porque pertenço ao gênero humano. Assim, 
nunca perguntes por quem os sinos dobram: 
Eles dobram por ti." 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Chia
relli. 

O SR. CARLOS CHIAREW (PFL - RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Convidado, visitei o Programa Antártico Brasi
leiro, e devo, agora, sobre sua importância, teste
munhar de vez que o Proantar tem o propósito 
de promover a realização de substancial pesquisa 
cientifica antártica. Sua finalidade, compreender 
os fenônienos-ali cOrrentes e sua influência sobre 
o Brasil, possibilita, entre outros objetivos, a parti
cipaÇão do nosso Pais no aproveitamento dos 
recursos naturais da área. Recorde-se que o prin
cipal objetivo do Programa é marcar a presença 
brasileira na região Antártica, demonstrando à co
munidade intemaclonal o nosso_ firme interesse 
naquela região, através da críaçao de condições 

para a plena participação brasileira no mecanismo 
decisório do -Tratado de Antártica, bem como· em 
outros organismos e reuniões in~macionais em 
te-mas ã:_i1t"ârtiCOS; -lntegrado nesse processo._ o 
Brasil passa a inceiltivar a formação e o aperfei
çoamento, no País, de pessoal especializado em 
assuntos antárticos, pro~se a adqufrir tecno
logia a respeit;o das condições fisiográficas e am
bientais do continente antártico e de sua área 
marítima adjacente; e ainda busca obter dados 
técnicos e científii:os,. em particular fenômenos 
cuja influência se faça sentir na costa ou no territó

-rio.brasileiro. 
_con-sidero Oportuno reJembiar Que O BraSil in~ 

gresSou -no Cube Antártico c9m atraso;pors em 
1957/58-0 Pi:tís não realizou, por razões puramen
te económicas, pesquisas na região Antártica, du
rante o ano g:eofisico i~te_maclonal. Em conse
qUêilcia, deJxou de -ser convidado para a reunião 
de 19.5§; somente em 1975 nosso País reconhe
ceu formalmente o Tratado da Antártíca1 passan
do a ser admitido. como membro_aderente; em 
1982~83- foi realizada a noSSâ primeira eXpe'dição 
à Antártica. E, fmalmente, em 1984, foi estabe
lecido, na llha Rei Jorge, a Estação Ailfáitfca-"CO
mandante Ferraz", sendo, no mesmo ano; publi
cada a primeira carta náutiCa daquela região. Ago
ra, já estamos a caminho da terceira invemaçã?. 

Hoje,_ o Brasil já é conSiderado, peJoS Pãíses 
desenvolvidos, como um operador potencial, ca
so venha a ser decidida a exploração de recursos 
minerias na área, mercê de nossa alta tecnologia 
em extração de petróleo no mar. -

Mais do que vahtagenS materiais imediatas, 
tem-se buscado :-e· a Marinha do Brasil tem 
sido pacifica ponta de lança nessa empreitada 
- enfatizar uma verdadeira cruzada, pela paz e 
pela integração, resultado concreto e imediato da 
lição antártica, onde mais do que ideologias, que 
podem separar, está -,,-Compromisso solidário 
com a humanidade, que aproxima e íntegra. 

Julgo, por Isso, do ·mruor interesse, ã continui..: 
dade do Programa Antártico Brasileiro. 

Muito se conseguiu, em pouco, tempo, e a um 
custo realmente baixo. -

Não temos dúvida que, hoje, o que de mais 
quaUficado exista na cultura técnica nacional está 
presente na execução do Programa Antártico Bra
sileiro, através do Instituto Nacional de Pesquisas 
EspaciaiS, o INPE, e de várias universidades do 
País. Destaque-se a integração de esforço, coor~ 
denada pela CIRM (Comissão fnterministerial de 

· Recursos do Mar) d_e todos os setores da comu- _ 
nidade brasileira, particulanrieilte da área pública. 
O ajustamento crescente entre o segmento militar 
e a área civil, sobretudo o mUfldo universitário, 
discente e docente, vale, por si s6, reverência e 
referênda 

Como parlamentar, entendi significativa a visita 
que pude fazer à Antártida, testemunhando a_ boa 
aplicação dos recUrsos públicoS, ã- seriedade do 
projeto, a abrangência da proposta, e a resposta 
que dá a aspirações de hoje e sonhos legítimos 
do amanhã. 

Pude conviver com gente que aspira, e por isso, 
idéalisticamente a êla se doa, à caus~ nobre da 
pesquisa arrojada pelo saber, sem perder a noção 
pragmática da realidade objetiva São cientistas, 
mestres e estudantes, pesquisadores, militares, 
cada um cumprindo sua missão, corajosa e pacifi
camente, com muito patriotismo e com aguda 
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percepção universal, Senti ji1 loco o f.J'a.RaJho, tes~ cruzados, a 80.000,00 ·-Óbô.g8Ções do Tes-ouro 
temunhei .9 arrojo; a,fianço pela aústeridade cõffi -__ Nacional -. OTN, t~ndo · -
que se vem abrindo novos caminhos na Antártica. PAREcER FI\ VORÁVEL; proferido em Pleryári~. 
ContihU.ar a dar apoio a "e~se: Pr.ograffiá não é -· ~- - f?' · 
gesto simpático e emodoJ:tal. É manife_stação de : VotaçãO.: e_m. tufno único, d0 Projeto ç~~ Re00lu-
justiç:a, decorrência refleti da de quem Sentiu que çãçl n9lJ. c,je 198S, qu_e autçlrizª-_a Prefeit!Jra_Muni-
o Brasil e~ na_ Antárticà. Com o legítimo ânimo cipal de Mococa, Estado de São Paulo,:a coniratar 
da permanência e com o- sentimento do dever_ operação de CI'~O no valor correspondente, em 
de ajudar a humanidade a-conheç:er e a c_oiJ:~e:-- cruzados .. a_~J.]4_9,62 Obrigações do TesQi.Jr9 
cer-se melhor para fazer um amanhã mais feliz. Na<:ional OTN, tendo '- · · 

O Projeto Antártico é sh;nbólico e realista. Síro- ~ARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário: 
bolo pelo que sinaliza ç:omo .expeCtativa de um 7 -
amanhã, onde valha_ a coragem da moderãÇão 
e da conquista; realidade, _pelo aever imPerativo - Votaç_ãP. e-m turno- úniCo; ào Projeto de ReS_ohi~ 
e imediato_ de ~firinaçao p0 Sittvã ·e- Padfica da çãO ~ 34, de 19_88;que ãlit9riza a Preréttur~ MUíii-
nacionalidade, em qualqu-ej [~tltude, Or1de: se faça éipal de Al:vin6poJis, Estãdcl de_ Minas Gerâis, 'a 
legítima tal prodamaçãô. · -_ _ :-- _ ~ ___ · ÇOntJ:a,Çl( pperaçãd de Crédito [\o_ V~or' oorres'pOJl-

E-o C6ngfesso, tenho certeza ....:... que sempre dente, Eim cruzãaos, a 20.000,00 Obrigações dO 
cumpriu Com seu deVei..:........ Oão"ficarã;por desin- Tesouro Nacional - OTN, tendo-
forfriado, omis$0- e aUsente rieSSa tarefa atual e- . PARECER FAVORÁVEL, pioferido em plenário. 
futUra: Por isso;-nosso -depOimento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (_MuitQ 
bem!)· · · · --

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
A Presidência convoca os SrS. Senadores pai-a 
uma sessão ex:traordináriá â. ·reaiilaf-se amanhã, 
às J O horas, com a ~gUin~· · .. · 

ORDEM DO DIA 

1 

·8 

Votação, em tu~o único, do Projeto "de R~solu~ 
ção no 37, de J 988, que ciutorlza a Prefeitura Muni:.. 
cipal de Angélic~, ~s~4C? dq Mato Grosso ·do Sul, · 
a contratar operação de crédito no valai corres
pondente, em cruzadOs, a 4.600,00 Obrigações. 
do T escuro NaC"iorial- OTN, tendo 
. PARECER FAVORÁVEL, proferido ~m plenário. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 
ção n1 38, de 1988, qUe autoriza a Prefeitura Muni-

-Vot~ção, em turno úni~?•.2d? Proje!O _?e ~esol~~ ctpal de Caç~pava do Sul, Estado do Riõ Grande 
~on 28, de I988,queautonzaa P.refEH~ra_Mum· ~ do Sul, a contratar operação ode crédito no. valor 
Clpai de C;_çapava do SLJl, Estado ~o ~10 Grande correspondente~ em -cruzados, a 13.519,74 Obri· 
do Sul, à contratar operação de credito no v?lor gaç:ões do Tesouro Nacional- OTN, tendo 
cocrespondente, em c~ados, a 3.6_89!02 Obnga- PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 
çôes do Tesouro Nac1onal - OTN, tendo · - -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenãiio. ·lO 
2 Votação, ein tu_mo únk:Ó, dó Projeto:d~ Resolu~ 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu- ção n9 39, de 1988, que autoriza a Pref~iUJ.I'a_f1u_ni~ 
ção 09 29, de 1988, que autoriza a: Prefeitura Muni- dpal de Janduís, Estado do Rio .Cirand~ d9 Norte, 
dpal de Itaberaí, Estado de Goiás, a contratar ope"' _ a contratar operação de crédito no valor çor~~~ 
rações de crédito no valpr corr~spondente, em pendente, em cruzados, a ?. 790,00 Obrigações 
cruzados, a 13.650A2 Obrigações do Tesouro do Tesour_o Nacional- OTN, tendo 
NaciQna] ~.OT!'i,_tendo · - PARECER. fAVORÁVEL, p_roferidoem-plenári9. 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 11 
3 

Vótãção, em turnO úniCO. 'do Projeto de R_esolu-
Votação, em turno único, do Projeto_ de Resolu- _ ~on__o:o 40, de 1988, que autorizã a Prefeitura Muni~ 

çãonç30,de1988,queaUtórizaaPref~ituraMuni:-- _ dpal de Anastácio, Estado do-Mato Grosso dO 
c:ipal de ltapuranga, Estado de Goiâs;-a_c:ontrãtãr Sul,, a c:ontrafãr operaçâo de crédito no valor cor-
operações de crédito no valor correspondente, respõndente, ein cruzados, a 49.342,11 Obriga-
em cruzados, a 48.oOO:oo Obrigações doí eSOúrO ções dO Tesouro_ Nacional- OTN, tendo 
Nacional - OTN, tendo PARECER FAVORÁ ~prOferido em plenáriO. 

PARECER FAVORÁVEL, profendo em plenário. 
12 4 

Votação, em turno ún!co, qo Projeto de Resolu
s;ão n9 31, de 1986, que autoriza a PreTeitura 
Municipal de Janduis, Estado do Rio Gran9e do 
Norte, a contratar operações de crédlto no v~lor
correspondente, em cruzados, a 8.424.51 Obriga
ções do Tesouro Nadona1 ~ OTN., tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 
5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção rt' 32, de 1988, que lnltbriza a Prefeitura Muni: 
cipal de Monteiro, Estado â.a Paraíba, a contratar 
operação de crédito no va1or correspondente;em-

Votação, em tuino único, do Projeto de Resolu
ção nç 41, de 1988, que a_utoriza a Prefeitura Muni- · 
cipaJ de Antônio João, Estado dei Mato GrOsso 
do Sul, "a contratar operação de ci-éd,ito rio_ valor 
correspondente, em crUzadOs, a 4.800,00 Obriga

-ções do Tesowo Naciorial _:-()TN, tendo 
PARECER FAVORÁ~L,proferidÕem-plenârio .. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção ·no 42-, de 1988, que ãutOtiza a Prefei~Ura -MUhl--
dpal de Arai Moreira, 'Ç:stadcf do ~ato Grosso do 

, Sul, a contratar operação de crédho no Valor cor~ 

respondente, em cruzados, a 48.411 ;2.7' ·Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTf'i,_ tendo 

PARECER FAVORÁvâ,_p~~rldo em pleriárlo. 
.. · .14 

, Votação, em turno único, do Requerimento .~9 
1 O, de 1988, de autoria do S.enadQr J21mil Haddad, 
solicitando, ao Ministério das_ Comunicações, ln
foiT(l~_ções :SObfe 9 critériO adotado pelo atuar go-
vemo_para_ a_-con-c:.~o _de ·cariajs c;fe_ rádip,e c{e 
televisão através daquele~Minist~rio_. · 

15 

-Mensa_g~in. n'.~ ... de ).9~~ _(n~_~làB,·~ .ori-
-gem'), relatiVa à, proposta para qu~ seja aLJ.toriza:c:lci 
a Prefe;tur,a Municipal de T:o.ledo, ~ta,do do Para
ná, a cbn~tar opei:Z~Ção de crédito no valor cor
respondente, em cruzaçfos, ~ ~0~864,66 Obriga
ções do T ~uro Nac~~mal-.OTN. (Dependendo 
de parecer.) · · 

16 

_(:4ensagem no 61, de 1988 (n~-)6/88. ria~~' 
gem), relativâ à Proposta ·para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Altos, Estado ào Piauí, 
a -cçqtra~f oE'er_~ção de _crédito. np valor C:orr_es
pondente, em cruzados, a 80.000 Obri9aç~s -do 
TesOuro }'facfonal-OTN. _{Dependendo de pare-
cer._) ____ --, , - ·. -

17 

Mensagem n• 63, de 1988 (n~ .78188, na ori
gem)! relatiya à proposta para_que seja autOrizada 
a Prefeitura Municipal de Astorga, Estado do Para
ná, a contrtar operação de crédito hQ valor corres
pon~ente, em_ cruzac;los •. a 3.8_(}6,39 Qf?_rigaçães 
do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo _de 
parecer,)_ . ·- · -

l8 
Mensagem n' 67, d~ !988 (n• 82/BB, M ori: 

gem), re_lativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado 
do MatO Gros_s9 do Sul, (i contratar operação de 
crédito ho ~qr corresp~:md~!'l{E;;? em_ c:rurii_~~. 
a 4.699,00 Obrigações do, resour_o _Nacional "::"'
OTN:_ (Dep_en~endo de ~ar~cer:) · · - .~ ~ 

l9 
Mensagem n9 71, de 1988 (n9 86/88, na mi

gem), relativa à proposta para que- seja autOrizada 
a Prefeitura Municipal de ltaporã. Estado do Mato 
Grosso do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor C:orrespond'ente, -em cruzados, a 
13.800,00 Obrigações do Tesouro Nacional
OTN. (Dependendo de parecer.) 

20 

Mensagem nç 72, de 1988 (n9 .87/6_8, na ori· 
gem), relativa à proposta para que s_eja autorizada 
a Prefeitura Municipal de T aquarussu, Estado do 
Mato_.Grosso dQ Sul,_ a contratar ,operação:de_ cré~
ditO no valor COrrespondente, eiil cruzãdos, a 

· 6.098~68 Obrigações 'do TesOuro Naçlonal -
OTN. (be,Peridendo de PareCer~}-- - ·- --

. ~~21 "'--

M~~sagem n9 ;73, de--Í988."(~9 SBléS;--na---on. 
gem)~, relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Poxoréu, Estado do Mato 
GrossO; a contratar operação:· de crédito no valor 
coiTe-spóndente: em CiÚ:zàdóS, a 197 554,00 -Obri~ 
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gações -~o. J"es_ouro Nacional - OTN. (Depen
dendo de parecer:) 

. ":. 22 
Mensagem n<:> 78, de._l988 (n~ 93/88, na ori

gem), relativa à ~reposta para que seja autorizada 
a PrefeitUra· Munidpal de -Maria Helena,· Estado 
do 'Parahá, a contratai' operação de cr'édlto no 
valor correspondente, em cruzádos, a 3.116,12 
Obrigações do T escura· Nacional - OTN. {De
penderldo de parecer,.); 

23 

Mensagem nç 81, de 1988 (n9 92/88, na ori
gem);· relativa~ ·proposta pára 'que seja autorizá da 
a Prefeitura MUnicipal 'de Cuiabâ, Estadõ ao Mato 
GroSso, a cdntratar óperâçãó dé tréi:lito rló valor 
correspondente, em cru'zãdo'~, _a '1 :821:876,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (De
pendendo de parecer.) 

24 

Mensagem n<:> 82, de 1988 (n" 96/88, na ori
Qem), relativa à propoSta para que seja autorizado 
0 GoVerno-do Estado do Rio deJaneíro a contratar 
operáçã'o de crédito no vaJor correspondente, em 
cruzados, a 414.8l0,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional-·O'rN: (r:>ependendo de parecer:) 

25 

Mensagem n~ 83, de 1988 (n9 97/8_8, na. ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
o Goverrlô dóEstadO.do Rio deJaneiroa,çontrat.ar 
operação de .crêd.ito no valor correspondente, em 
cruiadós,.a 417.951,00 Obrigações do Te5ouio 
Naclonal - C!fN. ~Dependendo de pare~er.) 

... 26 

Mensagem n9 84, de 1988 (n9 98/8.8, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruza·dos, a 
357.768,00 Obrigações·do Tesouro Naclonal
OTN. {Dependendo de parecer.) 

27 
Mensagem n9 86, de 1988 (n9 1 Q0/88, na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Propriá, Estado de Sergi
pe, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 79.860,00 Obriga
ções do T escuro Nacionai-OTN. (Dependendo 
de parecer.) 

28 

Mensagem n~ 87, de 1988 (n9 101/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de itauçu, Estado de Goiás, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente .em cruzados, a 25293,75 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

29 

Mensagem n~ 90, .de. 1 988 (no 109/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a PrefeitUra Municipal de Rondon6polis, Estado 
do Mato Grosso, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
11.912,68 .Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. (Dependendo .de parecer.) 
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. Mens.agem nt 92,. de 19.88_(n9 111/88, n"a Ori
gem), relativa à propostcl para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio ·de Janeiro, a contratar operaçãb "de crédito 
no ·valor cort~sponderi.te, em cruzad()s, ·à 
74.922,78 Obrigações do Tesouro Nacional ___:._. 
OTN. (Dependendo de parecer.) - · 

31 

õfidO i19-Sf3; de 1988 (~9 10/88, ria origem), 
relativa à proposta para que seja autorizado o Go
verno do Estado de _Minas Gerais a realizar opera
çãO de crédito externo no valor de O~~ 
48,5d6,doo~o·o (ê:piârenta e~ oito~ inl!hões e qui-; 
nhentos mil dólares norte~americanos). (Depen~ 
d~n?o_ ~-.E~~~cer.) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) ~ 
Está encerrada a sesSão .. 

(i.evantt~-sea sessdoàs-12 horas e 55 mi .. 
nutos.) 

. ATO DO PRESIDENTE 
1'1• 20, de 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribt,Uções que lhe confere~ os artigos 52, iterh 
38, .e 97, incfso IV, do Regimento Interno, e de 
conformidade com a delegação de competência 

Rubrica Espedftcação 

1000.00.00 Receitai. Correntes 
1300.00.00 Receita Patrimonial 
1310.00.00. . . Receitas Imobíliárias 
1700.00.00 Transferências Correntes 
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que foi outorgada pelo Ato n9 2,_ de 1973, e tendo 
em vista o que .constados ~roc:_e_s_s-os n_a 
000.169/87-0, 013.853/87-2 e 017.048187-7 re
solve: dispensar a servidora Olívia de Melo .Sousa 
do. ~rnprego de Contador, Oasse "C', Refefência 
NS-21, do· Quadi-o de Pessoal CLT do Senadq 
Federal, em vlrtudé de sua nomeação para o car~ 
go do Quadro Permanente, decorrente de aprova-
ção em concUrSo público. · 

Senado Federal, 12 de fevereiro ·de 1988. -
Senador Humber:to _Lu~na, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1• 21, de 1988 

O Presidente dO Senãdo Federal, nO uso das 
_il!rlbUiç:?f!s Qu~ )~e: Confer~ O RegilnentO lntemo 
e considerando o dispos,to na Lei n". 7.432, de 
18 de dezembro de 1985, tendQacolhido a funda
mentaçllo apre~en!ada na Propost~. de t\j~sta~ 
mento do Orçamento Próprio do F<JNSEN n" O 1, 
de 1988, fesolve, ad referendum da Comissão 
Diretora: · · · -

Art. 19 Ajustar O OrçamentO ·da l~e.ceiia do 
Fundo Especial do Senado Federal- FUNSEN, 
de modo a acrescê-lo em Cz$ 284.800.000,00 
(duzentos e oitenta e quatro milhões e oitoc.entos 
mil cruzados), mediante as· alterações a seguir 
indicadas, passando o mesmo a totalizar o mon
-tante de Cz$ 329.80à,OOO,OO (trezentOs' é Vinte 
e nove milhões e oitocentos mil cruzados), no 
exercício de 1988. · · 

·FOnte Valor em Cz$ 

189.940.000,00 

90 1) 00.000,00 

1710.00.00 Transferências Tntragovemamentais 
Transferências da União- Saldos do Orçamento 1711.01.00 

• do Senado Federal (1987) 90 159.148.891,39 

1711.09.00 .Outras transferências da União .:__Sáldos do FUN-
SEN em 31-12-87 90 13.6;31.973;;36 

1900.00.00 · Outras Receitas Correntes 
1910.oo:oo Multas e Juros de Mora 90 880.000,00 
1920.00.00 In.deoizações e Restituições 

5.500,000,00 1920.0LQ0 Diversas lndenizações e Restituições 90 
1920.02.00 Participação dos Servidores no PlS{SSAMS 90 ~ 4.640.000,00 

1990.00.00 Receitas Diversas 
1902.02.00 Cancelamento de Restos a Pagar 90- -- 4.399.1J5,25 
1990.03.00 Outras Receitas Diversas 90 440.000,00 

2000.00.00 Receitas de Capital 139.s6o.ooo.oo 
2200.00.00 . Alienação cJe Bens 
2210.00.00 Alienação de Bens Móveis 90- ) 1.000:000,00 
2400.00.00 Transferências de Capital 
2410.00.00 Transferências lntragoVernamentais 
2411.01.00 Transferências da União- Saldos do Orçamento 

\ i (\ do Sendo Federal (1987) 90 84.380.32].26 
2411.09.00 Outras Trãnsféfêi1Ciàs dã União - Saldos do 

FUNSEN em 31-12-87 90 41.847.983,06 
2500.00.00 Outras Receitas de capital 
2590.00.00 . Outras Receitas 
2590.02.00- Cancelamento de Restos a Pagar 90 
2590.03.00 Diversas Outras Receitas de Capital 90 440.000,00 

Total da Receita 329.800,000,00. 
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Parágrafo Único -A fonte compenSatória para 
os acréscimos discriminadOs neSte art:igó provéni 
de transferências de saldos do Orçamento do Se
nado, efetuados ao fma1 __ do exercido de 1987~ 
com fulcro no· arl 3<~, inCiSO V, da Lei no 7.432, 
de 18 de dezembro de 1985. - -

Art 29 Ajustar o Orç_arnento da Despesa do 
FUNSEN, de modo a incorporar ao mesmo os 
acrésciffiõS derivados da reestimativa da receita, 
com_ o seguinte desdobramento_ em-temlos .de 
detalham ente dos gastoS pela natureza da des-_ 
pesa: 

Rubrica 
3120.00.00 
3131.00.00 
3132.00.00 
3192.00.00 . 
4110.00.00 
4120.00.00 
4192.00.00 
4250.00.00 
4313.00.00. c 

Especificação 
Material de CoiisUrilo 

o RemuneraçãO de ServiÇos Pessoais 
Outros Serviços. e Encargos 
Despesas de Exercidos Anteriores 
Obras e InstalaçQes . 
EqUipamentos e _Mat. Permanente 
Despesas de P:eJét<;:iQ~ Al}teri_or_es 
Aquis. Tít Re:p. Càp. já Integralizado 

_ Contr_ib,~Jkões a Fund_os 
Total da Despesa · 

Art. 3~ _Aprovar o Programa de Trabalho do 
FUNSEN, com o s_eguinte detalhamento analítico: 

Subatlvidade/l'latureza da Despesa 
02.09.0101001.4000.950- Suporte à Ação Legislativa 

3120.00.00 _ Matem,! de Corisurnó" 
3131.00.00 "Remunera'ção de SeMços PéSs_Oals 
3132.0o.ocr-- ·-----:: OutroS Serviços e _Encargos 
3192.0"0.00 Despesas-de Ex,erçíclos Anteriores 
4120.00.00 Equipamentos-e Mat. Permanente 
4192.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 

Total 

02.09.0101001.4000.951- Edificações e Instalações 
para o Senado Fe;!iera1 

4110.00.00 Obras e Instalações 
Total 

02.09.0101 001.4000.952". "'-- Reequipamen
to e Reapare
lhamento de 
Unidades 

4120.00.00 

Total 

Equipamento -e Mat Pemiãnente 
Total 

02.09.0101001.4000.953- Habitação para Servidores 
4313.00.00 Contnbuições a Fundos 

Total 

02.09.0101001.4000.954 ..:...Assistência Méd. e Social 
3132.00.00 Outros Serviços e Encargos 
4120.00.00 Equipamentos e Mat. Permanente 

T-1 

02.09.01 O 1001.4000.955 ~ServiçoS Postais e_ de Telecomunicações 
3132.00.00 Outros Setviços e Encargos 
4250.00.00 Aq. TI~ Rep. Cap. jâ lntegralizado 

Total 

02.09.0101 00"1 .4000.956 -Reparos e Conservação de Beri.s Móveis e Imóveis 
3120.00.00 Material de Consumo - --~'--- --- -
3132.00.00 -~~Outros Serviços e Encargos 

Total 
Total do Programa de Trabalho 

ValoremCz$ 
·3.200.000,00 

.. 500.000,00 
61.000.000,00 

. . ?.500.000,00 
210.000.000,00~ 

18.000.000,00 
600.000,00 

1 .000.000,00 
30.000.000,00 

3291100.000,00 

ValoremCz$ 

1.200.000,00 
500.000,00 

2o.boo.ooo.oo 
5.500.000,00 
UJÔO.OOO,OO 

600.000,00 
28.800.000,00 

210.000.000,00 
210.000.000,00 

15.000.000,00 
15.000.000,00 

30.00Q,OOO,OO 
30.000.000,00 

w.ooa:ooo.oo 
2.000.000,00 

12.000.000,00 

3.000.000,00 
1.000,000,00 

4.000.000,00 

2.00.000,00 
28.000.000,00 

30.000.000,00 
329.800.000,00 

Art. 49 Este afo.enlrá ein Vi_gor ria 9-ata d~ 
sua publicação. 

Sem,.do Federal, em 25 de janeiro de 1988. 

ATO DO PRESIDEI'iTE 
N' 22, DE 1988 

O Presidente do SEmado Federai, no uso das 
atribuições que lhe conferem _os artigQs 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regirhento_ Interno e de 
acordo com a delegilÇão de_ comPe"tência-que 
lhe foi Outorgada pelo Ato da Corriis.Sãá Diretora 
n9 2, de 4 de abn1 de fg'?J, e tendo em vista 
o~,g1,1e- consta do. Processo .rf·_ 000946i8S:5~ .. r!!
solye: Aposen~r. voJU~tanam~nt~. Walter Manoel 
Qerman_p g~ Oliveira, Técniçq Legislativo, dasse 

- "Esp_ecial", ReferêD.~i~ NS-25.- do QuadrO Perma
nente do_ Sena:do_ Federal, nos tei'fDOS dos artíJàos 
101, inciso IDe 102, inciso I, alínea "a", da Consti
tuição da República Federativa do Brasil,_ combi
nados com os artigos 428, inciso 11, 429, inciso 
1, 430, incisos IV-e V, 414, § 49 e436 da ResOlução 
SF n~_58, de_ 1.972. e a_rt;ifio 2ç, parágrafo úruco, 
da Resolução SF n' _358, "de. 1983, artigo 3• da 
Resolução SF n' 13, de1985, e artigo 2•da ResO
lução SF n" 182, ·de 1987, com pioven'tos inte
grais, observando o disposto no artigo 102, § 29, 
da Constituição Federal. 

Senado ·reaerar, 22 de fevereiro de 1988. -
Sen~do~ Humberto Lucena, Presidente. 

ATO 00 PIÚÍ'IÉiRO-SECRE:í'ÀRió 
1'1' 2, DE! 1988. 

o- Primeiro-Secretário do SenadO Federal, no 
uso de sua competência regimental e, 

Considerando que os trabalhos de apoio à As
sembléia NaciOttal Constituinte diminuíram sensi-. 
velmente, tendo em vista que, nesta etapa fmal 
de elaboração da Carta Magna, as atividades dos 
Constituintes ConcEmtram-se, principalmente, na 
atuação_ em_ sessões plenárias; 

·Considerando recomeni:lação da Presidência 
da Assembléia Na.cional_Constituin~ no sentido 
de que medidas de contenção econôrnica sejam 
adotadas por ambas as Casas do Poder L_egis
lativo Federal, resolve: 

Art. 1? Resguardada a necessidade absoluta 
do serviço, poderão participar dos trabalhos de 
apoio à Assembléia Nacional Constituinte servi
dores lotados na ASsessOiiã, Subsecretarlã âe Ta-_ 
quigrafia, SUbsecretaria de Am, Subsecre~ria çie 
Administração de Pessoal, Serviço de Segurança, 
Serviço de Transportes, Serviço de Telex e Telefo
nia, Subsecretaria de Assistência Técnka e Manu
tenção Eietrônica, Seção de Protocolo Adminis
trativo, Seção de Atividades Auxiliares da Secre
taria Geral da}i\esa e nOS GaPinetes das Uderan- _ 
ças Partidárias. -

Art. 29 De gabinetes de membros da Mesa 
e "de Lideranças Partidárias poderão partiCipar 4 
(quatro) semaores;eae gabinetes dos demais 
senadores 2 (doís) servidores, já incluído, em am
bos os casos, um motorista. 

Art 3o Outros- Servidores poderão ter a parti
cipação autorizada após exame de ExPoSição de 
Motivos fundamentada, na qual estejam indicadas 
a natureza e fmalidade do trabalho, bem comO 
deinonstrada a impossibl1i~de de sua realiZaÇão -_ 
no expediente normal. _- _ -- - -- ~ ·: 

Art. 49 Este ato "entfã em Vifjó"f-ila data de 
sua publicação. 
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Art. 5~> Revogam~se as disposições em conw 
trário. · 

Senado Federal, 11 de fevereiro de I 988. -
Senador _Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretá-
rio. · 

POR"J:ARIA 
M•3,DE 1988 

O PriffieirooSecretáiiO dá seriado Federal, no 
uso das suas atribuições regimentais e de acordo 
com o disposto nos artigos 454, inciso IV, 463, 
inciso I e 466, inciso IL do Regulamento AdminJs.. 
trat!VO, resolve: 

Repreender a servidora Cecília Marques Fer
reira, Assistente Legislativo, Oasse Especia1, Refe
rência NM--35,. do. Quadro Permanente, por falta 
de urbanidade e respeito para com seus colegas 
de trabalho. 

Senado Federal, 11 de fevereiro de !988. -
Senador Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretá-
rio. -

SENADO FEDERAL 
CENTRO GBÁACO 

CONSELHO DE SUPERVISÃO 

Ata da 132• Reunião 

Às onze horas do dia treze do mês de agosto 
do ano de mil novecentos e oitenta e sete, na 
sala de reuniões da Primeira Secretaria do Senado 
Fed~. sob a. Presidência do Excelentíssimo Se
nhor Senador Jutahy MagaJhães, Primeiro-Secre
t6riodo S~nado Federal e Presidente deste Conse
lho de Supervisão, presentes os Conselheiros Jo
sé Passos Pôrto, Rubem Patú Trezena, Guldo Faria 
de Carvalho, José de Ribamar Duarte Mourão e 
Agaciel da Silva Maia, reuniu-se o Conselho de 
Supervisão do Centro Gráfico do Senado Federal, 
em sua centésima bigésima segunda reunião. 
Abertos os traba1hos, o Senhor Presidente colo
cou em discussão as Atas das 13Ü" e 131• reuniões 
deste Conselho de Supervisão, distribuídas ante
rionnente para apreciação dos Senhores Conse
lheiros. Após colocações dos presentes, as Atas 
foram aprovadas, devendo ser encaminhadas, pe
la Secretaria. para publicação no Diário do Con
aiesao Nadonal. Passando-se ao segundo item 
da pauta, o Senhor Presidente Senador Jutahy 
f.\agalhães passou a palavra ao Conselheiro José 
de Ribamar Duarte Mourão, que apresentou aos 
demais Membros parecer sobre o Processo nú
mero 1241/86-CEGRAF, referenteaaqulsfção de 
uma máquina guilhotina de corte linear, de acordo 
com a Tomada de Preços núm,ero 3 de 1987. 
Após a exposíção do parecer, a matéria foi ampla
mente discutida por todos os presentes e, logo 
após, colocada em votação, foi aprovada por una
nimidade. A seguir, passando-se ao terceiro item 
da pauta, o Senhor Presidente concedeu a palavra 
ao Conselheiro Guida Faria de Carvalho, que 
apresentou parecer sobre o Processp número 
1243/86-CEGRAF, referente a aquisição de wna 
máquina automática para aJceamento, grampea
ç!o e corte trüateral, proposta pela Tomada tfe 
Preços número 4/87. Ap6s o relato a matéria foi 
exaustivamente analisada por todos os pÉ'esentes, 
sendo ao fmal colocada em votação, foi aprovada 
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por unanimidade de votos: Nada mais hav~ndo 
do a presença de todos, _o- S~hhor P~esiden~ _
senaaor Jutahy Magalhães - declarou encerra~ 
dóS. ós trabalhOs, e para ·constar, eu, MauriC:ib'Sii
va; 'Sêêretário déste Cónselho de SupervisãÇ,' la~ 
vrerà présenteAta qtie'depois dé lida e aprováda 

- sérá aSsinada ·pelo Senhor Presidente e demais 
Membros. Brasília, 13 de agosto· de 1987. -'-Se-· 
nadar Jutahy Magalhães, Presidente- Dt. ·Jo
sé Passos Pôrto, Vi ce-Presidente-· Dr. Rubem 
Patú Treze~ Membro- Dr. José de Rlbitmar 
Dtiarte Mourão, Membro ----=- Dr. Guido farta 
de Carvalho, Membro. 

silCRí;:TARIA CII!RAL DA MESA 

-(Resenha das matérias apreciadas de 1<?a.31 
de janeiro de 1988 - art- 293, II, do Regimento 
Interno.) · 

Publicada no DcN n9 15, de 3 de fevereiro 
de !988 - SeÇã6 n. 
·!'m!ta: 
lndua-se no item: 

PROJETOS APROVADOS E ENYIADOS . 
À SANÇÃO (Dezembro/87) 

_ ,....,.. Projeto de Lei da Câmara n? I 24, de i 9'85 
(n? 4.014/84, na Casa de origem), qUe proíbe a 
pesca de _cetáceo nas águas jurisdicionais brasi
leiras e dá outras providências. 

Sessão:·16-12-87 (extraordinária). 
E no item: 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS 
À PROMtlLQAÇÃO 

-Projeto de Resolução n? 22, çle 1988, de au
toria do Senador Carlos ChiareUi e outros Sehho
res Senadores que constitui, nos termos dO ~rt. 
37 da Constituição Federa! e do art 170, alínea 
b, do Regimento Interno, Comissão de lnciuerito, 
para os fms que especifica·. · 

Sessão: 25-J-8a 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE RELAÇOES 
EXreRIORES 

Ata da 18• Reunlio, realizada 
-.,. 19 ele novembro ele 1987 

Às onze horas do dia dezenove de novembro 
de mil novecentos e oitenta e sete, na Sala de 
Reuniões da Comissão, Ala Senador NUo Coelho, 
sob a Presidência do Senhor Senador Lufz Viana, 
com a presença dos Senhores Senadores Albano 
Franco; Francisco Rollemberg, lrapuan Costa Jú
nior, Leite Chaves, Marco Madel, Saldanha Derzi, 
João Lobo, Josê Agripino, Jarbas Passarinho e 
Chagas Rodrigues, reúne-se a Comissão de Rela
ções Exteriores. Deixam de comparecer, por mo
tivo ju~ficado, os Senhores Senadores Nelson 
Cameiio, Nelson Wedekin, Severo Gomes, Lavoi
sier Maia e Itamar Franco. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declara abertos os 
trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião 
anterior, que é dada por aprovada. A seguir Sua 
Excelência comunk:o que a presente reunião des-

tina-se à apreCiaç.ão da matéria ç:Qri.staflte·de paU .. 
ta e, ªinda, a ouvir a exposição qUe~ fà(á ·a_ SEil)hÔr 
Francisco Thomps0n~F1õres J'ietic)_Jndica.dO p~ra 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República da Argentina, sobre a missão para 
a qual está sendo designado. Prosseguindo Sua 
ExCelência, atendendo ao preceito regimental, de
tennina que a reunião tome.:-se. secreta para "ouvi
lo, bem como, ·~a- deliberar sobre .a Mensagem 
0 9 237, de 1987, do Senhor Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do SenadO Fede
ral, ·a escolha do Senhor F randscO íhOrrlpSOri.:. 
Flôres Netto, Ministro·de Primeirà Oâsse, dã t'ai
reira de DiplOT('lata, para exercer a função de Em
baixador do Brasü junto à República da Argentina~ 
cujo relator é o Senhor Senador Francisco Ro
llemóerg. Reaberta a reunião em carátef público 
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
agradece a presença de todos e declara encerrada 
a reunião, lavrando eu, Marcos Santos Parente 
Filho, Assistente da Comissão, a presente Ata ·que, 
lid_a_e_aprovada1 será assinada pelo Senhor.Presi
derite.- Senador Luiz VIana, Presidente. 

Ata ela 1 !i' Reunião - Especial, reallzaela 
em 1' de dezembro de 1987 

Às onze horas do dia primeiro de dezemb:ro 
de mil novecentos e oitenta e sete, na Sala de 
Reuniões da Côrriissã:o, na Ala Nilo COelho,' ~ob' 
a Presidência do Senhor Senador Luiz Viailá, pre-
sentes os Senhores Senadores Nelson Wedekin, 
Pompeu de Sousa, Chagas Rodrigues, &!Jdanha 
berzi, Leite Chaves, João Calmon, Teotôhio"Filho, 
Márcio Lacerda, Lavoisier Maia, Rui Bacelar, Mait
sueto de Lavor e Francisco Rollemberg, reúne-se 
a. Comissão de Relações Exteriores. Deixam de 
càmparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Albano Franco, Nelson CarneirO, SeVe
ro Gomes, Marco Maciel, João Lobo, José Agrf
pino, Jarbas Passarinho e Itamar Franco: O Se
nhor Presidente declara abertos os trabalhos, dis
pensando a leitura da ata da reunião anterior, que 
é dada por aprovada. Prosseguindo, Sua EXce
lência anuncia a presença do Senhor Victor Isa· 
kov, Embaixador da URSS no Brasil, que compa
rece à Comissão, em atendimento a convite for
mulado por esse órgão, a fim de fazer uma expo
sição sobre o momento político da URSS.A seguir 
o Senhor Presídente concede a palavra ao Senhor 
Embaixador, que dá início ao seu pronunciãmen
to, abordando o assunto, onde enfoca as princi
pais transformações por que passa o seu paíS. 
Encerrada a exposição, o Senhor Presidente pas
sa a palavra ao Senhor Senador Nelson Wedekin. 
que fala em nome da Comissão. A seguir, o Se
nhor Presidente franqueia a palavra, para interpe
lações, fazendo uso da mesma, o Senhor Senador 
Pompeu de Sousa. Não havendo mais quem quei
ra fazer uso da palavra, o Senhor Presídente agra
dece a presença do Senhor Embaixador, enalte
cendo o brilhantismo da fala de Sua_ Excelência 
e declara c:~prida a finalidade da reunião. Nada 
mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Marcos Santos Parente F1lho, Assis
tente da Comissão, a Presente ata, que lida e apro· 
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. -
Senador Lub: Vllma, Presidente. 
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-~SENADO FEDERAL 
Faço saber ·que O Senado Federal aprovou, nos termos do arl 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 

Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 29, DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado do Acre a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 1.200.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. I' É o Governo do Estado do Acre, nos termos do arl 2• da Resolução n' 93,-de II de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de d~embro de 1985, ambas do S~do Federal, autoriz.ado a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 1200.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, junto à Caixa EcOnómica Federal, destina>lª_ à execuçãpA". 0bras _de infra0e§truturabásica na capital do 
Estado. -- ~-- - - ~ ~-

Art. 2• Esta resolução entra .em_ vigor na. data de s_ua publicação. 
Senado Federal, 24 de fevereiro de 1988. -cSenador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do arl 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 30, DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado do Acre a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 1.879.699,25 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. I' É o Governo do Estado do Acre, nos termos do arl 2• da Resolução n' 93, d~ II de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de !985, ambas do Senado Federal, autorizado a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 1.879.699.25 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, junto à Caixa Económica Federal, destinada à execução _de obras de_ infra-estrutur'a e equipamentos comuni
tários em Conjuntos Habitacionais e corntr.J!S'ão de8.4M_lJIÚdades___habitacionals,no_Esl:<ldo. 

Arl 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. . --
Senado Federal, 24 de fevereiro de 198&~5_ei1a_dQL.H!IIQberto Ll,lce:Qjl, F'residente. 
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Tiragem: ~.'200.el<eniplàre5. 

Faço .saber _que o Senado .Federal aprovou, nos termos do arL 4?-, inciso VI, da_Constituição e eu, 
Humberto L.ucena, Presidente, promulgo a seguinte . 

RESOLUÇÃO 1'1' 31, DE 1988 
Autoriza a Prefei.tura Municipal de Rio Branco, Estado do Acre, a contratar operação 

de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 30.075,18 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Rio Branco; Estado do f\cre, nos termos do art. 2' da Resolução 
n' 93, de 11 de outubro de 1976, alteraçla ]Jela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985. ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação .de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 30.075,18 ObrigaÇões . 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Cai/(;~_Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de unidade escolar de-1' grau, no Municipio. 

Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data"üe sua. publicação. 
Senado Federal, 24 de fevereiro de 1988. __;Senador Humberto Lucena, Presidente. 

I -ATA DA 18• SESSÃO, EM 24 DE FE
VEREIRO DE 1988 

1.1 -ABERTURA 
12 =EXPEDIENTE .. 

1.2.1 -Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Sen~do n~ 5/88, de auto_ria 
do Senador Carlos Chiarelli, que assegura au
xílio financeiro complementar aos segurados 
da Previdência Social Urbana, aposentados _ 
por inva1idez. 

1.2.2- Dlacursos do Expediente 

SE!YADOR.JifTAHY MA<WH'iES- Soli
dâfíedade ao Governador Waldir Pires, da Ba
hia. 

SENADOR CARLOS CH/AREW, como U
der - Reserva petrolífera _na U)la de Ma~6. 

SE!YADOR FER/'IANDO HENRIQUE CAR
DOSO, como uder - Presença, no Senado 
Federa], do Ministro das Minas e Energia para 
falar sobre petróleo em Maraj6. 

1.2.3- Comunicação da Presidenda 

Transformação da sessão especial do Sena
do Federal, para comemorar o centenário da 

SUMÁRIO 
- abolição da escravatura. em sessão solene do 

CongressO Nacional. 

_______ 1!~4 ~-P~~~-~o_ Expediente (con-
tinuação) · · -

SENADOR CIDS48Óú\ DE CARVAf-HO
Ocupas:ão preferencial da Tribuna peJos Ude
res partidários. 

1.2.5 -Requerimento 

- N9 17/88, de autoria do Senador Carlos 
Alberto e o_utros Senadores, solicitando que 
seja realizada sessão especial do Senado Fe

-der ai para. homenagear o Sr. Senor Abravanel, 
Presidente do Sistema Brasileiro de Televisão 
---. SBT, em data a ser oportunamente mar
cada. 

13-0RDEMDODIA 

Projeto de Resolução n_? 28, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Caçapava 
do Sul, Estado do Rto Grande do Sul, a con
tràta·r operação d~ crêdito no valor co!fespon
dente, em cruzacJos, a 3.689,02 Obrigações 
do T escuro Na,donal- OTN. Votação -àcíia
da por falta de quorum 

'----------------~- ·-

Projeto de Resolução n_9 29, de 19a,a, que 
autoriza a Prefe:itura Munidpal de ltaberaí, Es- . 
-tado de Goiás, a-contratar operação-de crédito . 
nO· valor correspondente, em cruzados, a 
13.659;42 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Resolução n_9 30, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de hapuran9"a, 
Estado de Goiás, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 48.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Resolução n_9 31, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Janduls, ES- -
tado do Rio Orande do No~. a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados a 8.424,51 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Resolução n_'? 32, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Monteiro, 
Estado da Paraíb~, a_contratar õperaçao de 
crédito no valor cOrrespOOdente, em -cruzados, -
a 80.000,00 Obrigações do T escuro Nacional 
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- OTN. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Resolução n~ _33, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Mococa, Es
tado de São Paulo, a Contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados. 
a 21.146,62 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Votação adiada por falta de quo-
rum. 

Projeto de Resolução n~ 34, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Alvinópolis, 
Estado de Minas Gerais. a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 20.000,00 Obrigações do T escuro Na
cional- OTN. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Resoluç:ã.o.n~37~_®_1988.__que 
autoriz.a aPrefeitura Mun_icipal de Angélica, Es
tado do Mato Grosso do Sul, a contratar opera
ção de crétido no yalor co.r:tespondente, em 
cruzados, a 4.600,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. Votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Resolução no 38, de 198a, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de CaÇapava 
do Sul, Estado do Rio _GraiiQ.e.:_d.o_5J,l]_L a_: ççn
tratar operação de crédito no valor corre:spon
dente, em cruzados, a 13.519,74 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. Votação adia-
da por falta de quorum. 

Projeto de_ReSolução n" 39~ de 1986, que 
autoriza a Prefeitura Municipal deJanduí!.:, Es
tado do Rio Grande do Norte, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente _em 
cruzados, a 2.790,00 Obrigações do Tesouro_ 
Nadonal- OTN, Votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Resolução no 40, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Anastácio, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 49.342,11 Obi:igações_do Te~ 
souro Nacional- OTN. Votação adiada por 
falta de quorum. 

através daquele Ministério .. VO!tação adiada 
por falta de. quOJUIJl, 

Mensagem no 54, de 1988 (n9 62/88;.na 
_ origem),_ relativa-~ proposta para que seja a4f:o
rizaàa a PréfeüUraMunicipal de Toledo, Estado 
do Paraná, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados; a 
20.864,66 O&rigações do Tes-oUro Nacional 
...,.. OTN. Discussão encerrada do Projeto 
de Resolução no 45/8_8, _oferecido pelo __ Sena
dor José Richa em parecer prOferido nesta 
data. 

Mensagem n9 61, de 1988(n" 76/88, na Óri
gem), relativa à proposta para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Altos, Estado 
do Piauí, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 80.000 
Obrigações do TesoUro· Nacional --OTN. 
Discussão encenada do ProjeJ:o de_Re_s_OIU
ção n" 46/88, oferecido pelo Senador ChagaS 
Rodrigues en:"l_~arec_~r p_r_q_feridq_ t1~$ta data. 

Mensagem n~ 63, de 1988-(n9 78/88, na -ori
gem), relativa à propoSta para que seja autori- . 
zada da Prefeitura MunidPaJ de AStorga, Esta
do do Paraná_, a conf!atar operaç~o de cr~to 
no_ va:~qr: c~~Ç~~p_Oil_s!~r.t!~J-el"!? sruzados,_a 
3.806,39 Obrigações do Tesouro Nacional-
OTN. Discussão encerrada do Projeto de 
Resolução n9 47/SB; oferecido pelo Senador 
José Richa em parecer proferido nesta data~ 

Mensagem no 67, de 1988_(n9 82/88, -~a 
orig~). rel~ti~a à_pr~sta para que seja auto
rizada a Prefeitura MllJ1icip_al de Bandeirantes, 
Estado do Mato til-OSso d6 Sul, a-coOtrataf 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 4.699,00 Obrigações_do Te-
Souro Nacional - OTN. Discussão encer
rada do Projeto de -Resolução n9 48/SS, ofei-e
ddo pelo Senador Wilson Martins em parecer 
proferido nesta data. 

Mensagem n~ 71, de 1988,(n9_86/SS na ori
gem), relativa à proposta par~ que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Itaporã, Estado 
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 13.800 Obri9ações do Tesouro Na cio-_ 

_ na!~ OT!'i,_D_is_(:lt~ão_ encerrada do Projeto 
Projeto de Resolução n" 41, de 1988, Que -~çle ResoJução no 49/88, __ ofiirecido pelo Sena-

autoriza a$ .-efeitura Municipal de Antônio dor Wilson Martins em parecer proferido nesta 
João, Estac..o do Mato Grosso do Su1, a con- data. 
tratar operação de crédito no valor correspon-
dente, em cruzados, a 4.800,00 Obrigações Mensagem n~ 72, de 1988 (ri9 87/88, na 
do Tesouro Nacional _ OTN. Votação adia- origem), relativa à proposta para que seja auto-
da por falta de quorum. rizada a Prefeitura Municipal de T aquarussu, 

E~do,c!9 _Ma~o __ Gr9SJl()__çlo_ Sl_l_l, ___ a ç_ç:>ntratar 
Projeto de Resolução n~ 42, de : f188, que operação de_crédito no valor- Correspondente, 

autorizaaPrefeituraMunicipaldeAralMoreira, em cruzados, a 6.098,68--0brigações do Te-
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar souro Nacional - OTN. Discussão encer-
operação de crédito no valor correspondente, rada do Projeto de Resolução n~ 50/88, afere-
em cruzados, a 48.411,27 Obrigações do Te~ cido pelo Senador Wilson Martins em parecer 
souro nacional - OTN. Votação adiada por -proferido nesta data. 
falta de quorum. Mensagem rio 73, dé--1'988 (n~ 88/88, na 

Requerimento no 10, de 1988, de autoria -origeril),relativaà)Jropostaparaquesejaauto-
do Senador Jamil Haddad, solicitando, ao Mi- rizada a Prefeitura Municipal de Poxoréu. Esta-
nistério das Comunicações, informações so- do dp_M~- Q.rossoj_a_~ontr:a~r_operação de 
bre o critério a dotado pelo atual govemo par~ crédito no valor _correspondente, em cruzados, 
a concessão de canais de rádio e de televisão ____ a 1~7,954,00 Oblfgcições dO_ TesOUro Nacio--
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nal- OTN. Dlscussão encenada do Projeto 
de Resolução n~ 51/88, ofere_ctdo pelo Sena
dor Pompeu de Sousa em parecer proferido 
nesta data. 

. Mensagem n• 78, de 1988 (n• 93/88. na 
origem), relativa à proposta para que seja auto_
rizada a Prefeitura Municipal de Maria Helena, 
Estado -_do Paraná, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 3.116,12 Obfi9~i;ões do TesOu~Q NaciOnal 
- OTN. Discussão encerrada do Projeto 
de Resolução n9 52!8_8, ofeiecido pelo Sena
dor José Richa em parecer proferido nesta 
data. 

Mensagem no 81, de 1988- (n~--92788,':0a 
_origem), relativa à prOposta para que sejãauto
rizada a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado 
dO Mato Grosso, a contratar operação de cré

-dito __ no valõr COrrespondente, em cruzados, 
a 1.876,00 "Obrigações do T escuro Nacional 
--:-: OTN. Discussão_ encerrada_ do Proje_to 
de Resolução n9 53/88, oferecido pelo Sena
dor Pompeu de Sousa em parecer proferido 
nesta data. 

Mensagem no 82,: dé l988, n? 96/ffé~_-na 
. ~r!gem), _re~~~~a _à pfop_ost~ pa~a qUe s:eja auto- __ 
rizado o Govemo do Estado do Rio de Janeiro 
a contratar operação de crédito no valor cor- -
respondente. em cruzados, a 414.810,00 Obri
gações do T eso!ll:o Nacional- OTN._ Discus
são encenada do Projeto de Resolução n~ 
54/88, oferecido pelo Senador Nelson Car
neiro em parecer proferido nesta _data. 

MenSagem n9 83, -de 198S (i-1" 97/88, na· 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizado o Govemõ do Estado do Rio de Janeiro 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 417.951 ,00 Obri~ -
gações do Tesouro Nacional- OTN. Discus
são encerrada do Projeto de Resolução no 
55/88,_ofereddo pelo Senador N€1Son Cai
neiro em parecer proferido nesta data. 

Mensagem n• 84. de 1988 (n• !!8/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de_Janeiro, a contratar operação 
de _crédito nq_ valor correspo~deryte, em cr~
dos, a357.768,00 ObrigaçõeS do Teso_ui-o Na~ 
cional- OTN. Discussão encenada do Pro
jeto de Resolução n9 56/88, oferecido pelo Se-· 
nadar Jamil Haddad em parecer proferido 
nesta data. 

Mensagem n9 86, -de 1988 (n9 100/88, na 
origem), ~elatiya à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Propriá, Esta
do de Sergipe, a contratar operação de crédito 
no _valor corresp-ondente, em cruzados, a 
79.860,0'Q_ObriQ8.ções do Tesoúto Nacional 
- OTN. Discussão encerrada do Projeto 
de Resolução no 57/88, oferecido pelo Sena
-dor Francisco Rollemberg em parecer profe-_ 
rido nesta data. 

Mensagem n9 87, de 1988 (n~ 'Wfl88, ·rái-
- origem), relativa à proposta para que seja auto

rizada a Pref~i_tl_lra_ Munici~l __ de__ltauçu'- EStado_ 
de Goiás, a ~ntratar operação de crédito no 



322 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO ÇONG~SSO NACIOtiAL (SeçãQ II) Fevereiro de 1988 

valor correspondente, em cruzados, a 
25.293,75 Obrigações.., do Tesouro Nacional 
--OTN. Discussão enceiTada do Projeto 
de Resolução n? 58/88, oferecido pelo Sena
dor Ronan Tito em ·parecer·proférido nesta 
data. 

Mensagem n? 90, de 198e;J (n~ 109/88, na 

operação de _crédito externo no valor de US$ 
48,500,ooo:oo (quarenta e oito milhões e qui
nhentos mil dólares -nOrte-americanos). Dis
cUssão encemlda do Piojeto de Resolução 
rr_Ql/_88, ofe_r~cidq pefO-Senqd,orA.Ifredo Cam

._pos em pár7_cer proferido nesta data_. 

origem), relativa à proposta para que-seja auto- 1.3.1 -Comunicação da Presidência 
rizada a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, ; Ad•'amento da votaça· 0 d·_o Requen'mento n• 
Estado do Mato Grosso, a c9nt.ratar operação 
de crédito.no valor correspondente, em cruza- 17188; lido no Expediente da presente sessão, 
dos, a 11.912,68 ObrigaçõeS dO Yesóuro Na- eni virtUde aa falta de quOrurit. 

ciona1- OTN. DisctJSsão enceirada do Pro- ~ 1•3 .2 """"":Discursos élpós a Ordem do_ Dia 
jeto de Resolução n9 59/88, oferecido pelo Se-
nador Pompeu de Sousa em parecer proferido --[_-'SENADOR-RONAIY TrrO - ·comunidade 
nesta data. indígena Xábriabás, no nórteae-Minas, 

Mensagem n" 92, de 1988 (n• 111/88, na , SENADOR CARÚJSN-BERTO---, Falta de 
origem), relativa à proposta para que seja a um.. -:-chy,yas regulares no Nordeste 
rizada a Prefeitura Municipal do-Rio de Janeiro, . :_SENADÓR MÁRIO ~ _ Enchentes no 
Estado do Rio deJªneiro, a c:ohtratar operação Estado do Acre. 
de crédito no valor correspondente, em cruza- . 
dos, a 74.922,78 Obrigações-do Tesour_o Na.:: ~ . "SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Con
cional- OTN. Discussão encetTada do Pro- . -\•ênió 'ãsST!láQó. eritre ·a Legião Brasileira de 
jeto de Resolução n9 60L88 __ ofereck\o pelo Se-_ --~~istê~cj_~:~·~_d_q~erTIO ~() ~ta~o d_e Sergipe: 
nador Jamil Haddad em parec:er proferido 
nesta data. · 1.3.3 ~ComUnicaÇãO da Presidência 

Oficio no S/3, de 1988 (no 10/88, na origem), - _-Ço~~cãçâO= de·~e~~ã~_:e~aordináriã a réa-
relativa à proposta para que seja autorizado Jliãr-se-am:anhã,dia25,às-10-horase30m.inu-
o Governo do Estado de Mina!? Gerais a realizar __ tqs! _com Ord_e(TI dp ,Dia gue _?~igna: 

1.4-ENCERRAMENTO 

2 -_DISCORSO PROFERIDO- EM 
SESSAO ANTERIOR 

DO Si-. Jéimil Haddád, proferido.na:sessão 
de 27-1-88 

3-ATOS DA COMISSÃO DIRETO
RA 

N9~ 4, 5 e 6, de_l988 

4-ATOS DO. PRESIDENTE DO SE
NADO FEDERAL 

N9-i8ÍBB- (repUDiiCãção).e 23/88 

5- CONSELHO OE SOPERVISAO 
DO PRODASEN " 

. _Atá ~a ~~ -~e-~miào 

6'-"'MESADIRETORA 

1--' LiilEltES E VICE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

8 ~ CÓMPOSIÇÃO DE COMISSõES 
PERMANENTES . . . 

. .··· 

Ata da ta~ Sessão, em 24 de fevereiro de 1988 

1 ~. Sessão Legislativa . Extraordinária, da 48~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência dosSrs. Humberto Lucena e Dirceu Carneiro.-_ 

ÀS I O HORAS E 45. MINUTOS ACf-01'1-§_E 
PRESENTES OS SRS_SENADORiõSo 
Mário Maia - Aluizio Bezerra - Nabor Júnior 
- Leopoldo Peres - Carlos de"CarJi - Odacir 
Soares- Ronaldo Aragão- Ola_võ Pires -Joào 
Menezes - Almir Gabriel ~-Jarbãs Passarinho 
- João Cas(elo .....:. Afexclri:dre C.osta :..... Edíson 
Lobão - João Lobo - Chágas Rodrigues -
Álvaro Pacheco ~ Vrrgílio Távora ~ Cid Sabóia _ 
de Carvalio- Mauro Benevides- Carlos Alberto 
-José Agripino - Lavoisier Maia - Marcondes 
Gadelha -Humberto Lt~~ena - Raimundo Ura 
- Marco Maciei_- Antonio Farias- Mansuet.o 
de Lavor- Guillerme Palmeira- Dlvaldo Sun.J_?I
gy .:...-·Teotônlo Vilela Filho---:: Albano Franco
Francisco Rollemberg-_Lourival Baptista--- Luiz 
Viana - Jutahy Magalhães -:- _Ruy _Bacelar -
José lgnác:io Ferreira Gerson _Qlmata - João 
Calmon - Jamil Haddad - Nels.on J:ªmeiro -
[tamar Franco·- Alfredo ÇampoS- Ronãfi Tito 
-Severo Gomes-Fernando l-!enrique Cardoso 
-Mário Covas -=.. Mauro BOrges-:....:. (ran Saraiva 
- lrapuan Costa Júnior ~ Po~peu de Sousa 
Maurício Corrêa - Meira Filho - Roberto Cam
pos- Louremberg Nunes"Rocha :_Márcio La-

cerda- Mendes Cahale-Rachid Saldanha Derzi 
~sOn Ma"rtíns- Lelte Chaves --Attonso·ca~ 
marg-o --José Richa - JorQe Bomhausen - -
Dirceu Carhêtro - Nelson Wedekin - Carlos 
Chiar~lli.-JosêPaulo ~!SC?_l-José Fogaça. 

. -0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A lista de presença acusa o comparecimento de 
_:z__ÇLSrs.~enciâore:s. _Havendo I'!ÚIT!ero regimental, 
dedãro aberta a sessãO. - -

s:õb-a proteção de Del!S iniciamos nÕSso-s tra
'iialhos._ 

S:Qb_t_e_ -ª=mesa, projeto de lei que vai ser lido 
pelo Sr. 1 ?-5eo:etáriQ.. __ .. 

it lido o seguinte_ 

. PROJETO,DE i..EI DO SENADO 
N" 5, 19~8 

_______ .~segura auxilio financeiro com
- plementar aos segurados da Previdência 
-$odal ur~an~, aposentados por invall~ 
dez. 

~crcon·greSso Nadohal deCreta: 
- Art. }9 Os segurados da Previdência Soda! 
!-ifbana, quando aposentado~ por invalidez, farão 

jus a um auxílio financeiro complementar, desti
nª-çlo a <:\li?tear .tra~rnentq_ rnédfço~4qspita\ar e 
similar, sempre que inexí$101 condições-de aten~ 
dimento m-édiCo-hospitalar ·plEmo no lugar.do res
pectivo domicílio. 

Parágrafo único. O aUxilio financeiro comple
mentar de que trata e13te artigo importa em valor 
mensal, correpondente ao salário mínimo de refe
rência. 

Art. 2~ As _despesas decorrentes_ desta lei se
rão custeadas com os recursos oriundos do Plano · 
de Custeio Normal da Ptevidên<:ia SocÚt[ 

Art. 3o Esta lei entrará em_ vjgor na data de 
sua publicação. -

Art. 49 Revogam-se as disposições em con~ 
trárfo. 

Justificação 

Os aposentados da E'revidên<::ia Sociãl-urbana, 
por invalidez, _como sa,bemos, são certamente os 
mais sacrifrc;ªOos, visto que, além de incapaci
tados para suas __ atividades laborativas regulares, 
percebem proventos decorrent~s de cálc4los que 
nOO lhes assegura uma aposentadoria condizente 
com as neçessidades mais prementes. 
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A par disso, não raro, necessitam essesaposen-_ 
tados de tratamento médico especíálizado, até 
mesmo fora do domícilio, fato que significa agra
vante na situação econômico-financeira já reco-
nhecidamente drástica. 

Por isso, entendemos que é bastante_ ponde
rável e justa a presente proposta, qÚe, corno visto, 
visa a suplementar os proventos da aposentadoria 
por invalidez com um abono ·correspondente ao 
salário mínimo de referência, a ser pago mensaj
mente. 

Estamos certos de que a proposta será bem 
recebida pelos nobres pares, em face dos seus 
alevantados objetivos. -- _ __ 

Sala daS Sessões, 24 de fevereiro de 1988.
Carlos Chiarem_ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O projeto lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a pa1avra ao nobre Senador Jutahy 

MagaJhães, por delegação da liderança do PMDB. 

OSR.J<ITAHYMAGALHÃES(PMDB-BA. 
Pronuncia o seguinte disçurso) .-Sr. Presjdente, 
Srs. Senadore~ Irritado _com a defesa intransi~ 
gente do mandato de quatro anos; promovida 
pelo Governador Waldir Pires, o Presidente daRe
pública o criticou de forma ofensiva e pessoal, 
conforme notícia publicada pelo Jornal do Bm
sil. Segundo tal órgão da imprensa carioca, o 
Presjdente afirmou _que ''se o critério para a ftxa
ção do tempo de governo for 9 de_ des~mpenho, 
o mandato do Sr. Waldir Pires não duraria 60 
dias." Mesmo assim, o Presidente confessoU que 
foi tolerante e manteve Waldir Pires como Ministro 
durante nove meses." 

Após esperar alguns dias, inutilmente, que o 
Presjdente desmentisse as afirmações a eJe atri
buídas, o Governador do meu Estado redigiu a 
seguinte nota, que trago ao conhecimento d_esta 
Casa: -

"Li a notícia da declaração do Presidente 
Same"y a meu respeito, _pubf~~da na edição 
do dia 13 último -nO Jornal do BrasD. A 
nctícia não fOi desmentida. O momento na
dona! requer responsabilidade. 

Lamento que o Presídente da República 
se tenha permitido descer ao rúvel de comen
tar a posição política de um cidadão_ com 
a ofensa pessoal Não costumava ser esta 
a conduta do Dr. Same)r. O Brasil não ·a tolera. 

Tenho posição de apoio ao mandato de 
quatro anos do Presidente Samey, porque 
entendo ser esta, hoje, a vontade da nação. 
Não é uma questão pessoal. O regime de 
transição precisa acabar. E$tá se degradan
do. O anseio popular -Profundo, por eleição 
direta presidencial este ano, exprime a espe
rança de que o país se erga e vença a crise 
moral, económica e social que o vem ator
mentando. 

o julgamento dos meus 11 meses à rrente 
do Ministério da Previdência, por estolha de 
Tancredo Neves, de luta cotidiana, tenaz, 
contra a corrupção e- O clientelismo, e pela 
eficiência administrativa, na salvaguarda dos 
interesses da Previdênda Scidàl, -eu sei qi.te 
não agradou, seguramente,_ a_a_Jg~ns. Mas, 
que importa? O julgamentO que respeito e 
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Que me COnforta é o que vem da consciência 
de milhões de segurados e suas famflias, dos 
companheiros d.e todos.os níveis da adminis-

" -O~- tração, _selVidores da Casa e da opinião pú~ 
blica. 

NenhJJ_ma força impedirá a continuidade 
- do meu caminho de lealdade à construção 
da democracia b_r"~le:i_!1l,:~--

Desnecessárfo seria reiterar minha solidarieda~ 
de ao GovernadOr, Que reagiu a uma manifes
tação grosseira, de ordem pesso_al, feita por quem 
nunca poderia fazê~Ja. 
~O,OoVemador, em respeito ao cargo que exerce 

por escolha livre de seu povo,- não poderia silen~ 
ciar diante de manifestação tão despropositada, 
e o fez_ com _<ili!Y-ª_e ___ s._~ade, após esperar 
inU.tifrilei1te, como já frisei, que o Presidente a 
desmentisse. 
__ Tivesse -_se--en<:eriadO- a-\ o episódio, e muito _ 

_já-.teríamos a lamentar. Aftnal, o Dr. Waldir Pires, 
em 11 meses, como Ministro da Previdência, pro
mov_eu, entre outras realizações, a eliminação do 
déficit: crôniéq, que aquela pasta apresentara nos 
gOvernoS ant~riores, transforni~mdo um déficit 
previste;>_ ~e Oito trilhõ_es d~ .c;p.g~ir_qs, oum_supe
rávít de S,õ tiiíhões di cfúzeiros. numa clara de
rn~mstn'_ç~o_ de sua _efidência_e probidade. 

Mas não, _o episódio não se encerraria aí. Não 
satisfeftó, o Pfesidente SanleY rebateu as declara
ções de nosso governador e, ao mesmo tempo 
em que negava ter-lhe feito qualquer ofensa pes
soal, tomou a ofendê-lo, afirmando que o Gover
nador, quando Min_is_tro da Previdência, o cumu
lava ~_lisonjas, diferentemente do que faz agora. 

O Presidente Samey buscou; assim, Induzir o 
público a interpretar erroneamente a postura do 
Govemadof WaJdif Pires, que, embora sendo um 
homem de personaJidade, de atitudes firmes_ e 
altivas, que não abdica de s~us posicionamentos 
éticos -~ poiític_os p~l:a- ~-se ante às auto ri~ 
dades_ e aos poderosos de ocasião, em busca 
de favores, não deixa, por isso, _de ser polido e 
cortês, a todos tratando com respeito e educaçã.o, 
atitude dvilizada que todos nós~ especialmente 
o Presidente da República, deveríamos-adotar.-

Ocorre, porém, qu"e o Sr. Presidente da Repú
blica não tem tido, ultimamente, a serenidade que 
seu cargo exige. 

- Todos sabemos, para ficar apenas num exem
plo do destempero, que tem marcado a conduta 
de nos.sa cautoridade máxima, a perseguição que 
se promove, atualmente, contra os governadores 
que defendem, abertamente, a ftx.ação do man
dato do Presldente da República em quatro anos. 
:_ AsSim s.endo, não é de_estranhar a versão veicu~ 
lada-- por vários jornais, de que as declarações 
do Presidente Samey contra o Governador Waldir 
Pires, não seriam de sua autoria, mas, teriam sido 
prep_i:iraâas-pelo Mini~o das Comunicações, em 
nome -do Presidente. 

Se_esteincrív:el absurdo dos absurdos for verda~ 
deiro, a que ponto teremos chegado! 
-- Nós, baianos, conhecemos há muito tempo as 
atitudes do Ministro das Comunicações, que cos
tuma agredir seus adversários com expressões 
grosseiras, impróprias, indignas de uma autori-
dade. .... . . . 

É extremamente_ preocupante sabermos que 
nosso Presidente da República se encontra sob 
a influência malsã desse indivíduo que, derrotado 

fraQOrciSamEmte nas últimas eleições, em nosso-, 
Estado, lança ataques pessoais çlisparatados coo-_ 
tra o Governador, que, legitimamente, o derrotou 
nas umas, além de proferir absurdos como a pro
posta de zerar os trabalhos constituintes, e-Outras 
pérolas de sua ação politiqueira_ e demogógica, 
que "tem um únicO objetivo: a-sua manutenção 
no poder: 
- ~Mas; tOdaS eSSãS investidas, todas essas tenta~ 
tivas de desmoralizar os poderes, legitimamente, 
constituídos do País, são vãs. A ação des_esperada 
dos que tentam defender incansavelmente seus 
interesses pessoais, em detrimento da causa pú
blica, é apenas um sintoma de quão próximo está 
seu fim. 

O -Governador WaldÍi Pires-nã~ irá alterar sua 
postura, que tem cügnificado a Bahia e merecido 
o respeito d_e_seu povo. Não irá partir para acusa
ções de ordem pessoal. Não irá retribuir as agres
sões gratuitas. Tampouco irá alterar suas posi
ções intransigentes _em defesa dos interesses na
cionais ou curVar~se ante as retaliações que tem 
soliiâo seu governo. 

O Sr.-Ronan Tito- V. Ex' concederia um 
aparte, nobre Senador Jutahy Magalhães? (Assen~ 
timento do orador)- Neste momento de transi
çãO democrática, -dePois de vivermos 22 ·anos 
de tumulto calado, de ditadura, continuam algu
mas pessoas tentando denegrir a figura dos políti
cos. ComeÇaram, ein verdade, para a preparação 
do golpe de 64._ Político passou, àquela época, 
a ser sinôriúno ae corrupto, e naquela época -
deVO dar um depoimento - eu era pequeno em-. 
presário lá do interior, e·nas reuniões- da5sistas, 
tanto na Federação das Indústrias do meu Estado, 
quanto na Associação Comercial da minha cida
de, era voz corrente que empresários eram ho
mens sérios, extraordinários, que trabalhavam pa
ra o crescimento deste País, pagavam impostos, 
etc.; e que político era sinônimo-de corrupto. Pois 
bem, durante o período do movinlento militar, 
tivemos cassações e mais cassações, eliminação 
de líderes; tivemos eJiminações por cassações, 
por exílio, por perseguições. Algun~ resistir~m_a 
isSo~poi" -saúde, podibra _e porque tinham v~or. 
Entre ·eles eu destaco a figura do nosso Gover
nador Waldir Pires, que hoje é atacado de um 
lado e de outro, principalmente porque da reserva 
que nós temos desses homens públicos que se 
salvaram, Waldir Pires é, sem dúvida nenhuma, 
um dos melhores. Waldir Pires é um homem edu
cado e, muitas vezes, pela sua educação, pela 
sua gentileza, pela sua lhaneza de trato, que é 
a sua caracteristica que todos nós conhecemos, 
é confundido na interpretação de alguns porque 
"lhe tratava muito bem". Waldir Pires não tratava 
muito bem uma determinada pessoa. Ele trata 
muito bem a todas as pessoas. Ê do seu caráter, 
é do ser ontológico a educação. É um homem 
educado, lhano. Mas não param ar as suas quali
dades. É também um homem fino, e quem podia 
duvidar da sua probidade, da sua integridade, ou 
sua lhaneza de trato às vezes com a permissi
vidade, tirou essa dúvida, sem -dúvic;la ne_nhuma. 
na súa gestão à frente dã Previdência Social. Que 
pena que foi curta, mas foi profícua a mais não 

, poder! A Oposição aóGovemo da nçwa Rep(!blica 
dizia: "Como_ é qtie 6s .. senhores irão sair desta? 
Um-déficit de 7 bilhões e 6QO_milhões.de cruzeiros. 
Conresso, nobre Senador Jutahy Magalhães, qu~ 
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falei: "pegaram o meu amigo, o grande Uder Wal
dir PireS, e Jogaram nüma fogueira pafa quei
má-lo; porque não é possível sair dessa". E visitei 
diversas vezes o Ministro, à tardinha, e S. Ex" dizia: 
''Não, não se desespere, vamos debelar este défi
cit E!' fechar o ano com ~uperávit". Pensei bem~ 
isto faz parte da sua personalidade otimista -~' 
graças a Deus, além de todas as suas qualidad_es, 
ainda tem esta: é um homem otimiSta! E não 
é. que ele fechou, não só zeraqo, __ mas --~n:tbéJ11 
com superávit? Muito bem, então~ agora, tentam 
atingir Waldir Pires, porque 6 povo o consagrou 
nas umas; porque ele está fazendo Um governo 
probo, como c-onvém aos baia!}qs.._.um governo 
honesto, um governo decente. Mas, a mentira tem 
pernas curtas, e tenho-certeza de que a verdade 
se restabelecerá. Restabelecerá, principalmente, 
porque nós, os brasileirQsJ· pret:isa"mos mULto de 
Waldir Pires neste prOcesso democrátiCo que es
tamos instalando, a partir da Assembléia Nacional 
Constituinte. Precisamos porque ele é da_ reserva 
moral, é da reserv_a, também, da ç_ompetência, 
da dignidade, e por isso mesmo, estes respingos 
de barro, que estão tentando jogar em Waldir 
Pires não o atingem. Dá para mostrar a qualidade 
dos seus adversários. E_ nOs -ª_(jui c:-oil.tínUamos 
a torcer, a fazer força e nos empenhar, para que 
Waldir Pires tenha_ sucesso tamQérn cor:no gover
nador_ d<;l Bahia, porque predsamos dele em ou
tros cargos bem mais ir!!portantes d,a República. 
Não que não seja importante ser governador da 
Bahia, é que sonhamos com Waldir Pires_também 
em_outr<Js empreitadas, em outros serviç9s a este 
País, não só na Previdência Social, n,as homens 
como Waldir Pires nós temos que preservá-los, 
porque o Brasil precisa deles. _Muito ·abrigado a 
V. Ex" pelo aparte que me _concecieu. 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES- Eu é que 
agradeço a V. Ex", Senador Ronan Tito, pelo_ aparte 
que V. Ex' me_ conc._e_çleu, introdu.tin.do as suas 
palavras neste pronunciamento meio despreten-

menos_ por parte de financiamentos do Ministério 
dO Des_envoMil'fehto -urbano, hoje Habitação; 
. fios _doi!? primeirOS meSeS 'deSte ano, na admi
I\~fr-~ãQ'J_oãó Durval, a EMBASA recebeu l,lTI1 

milhão e. setecentas mil OTN, e nos nove meses 
e· meio da_ adrrtinistração Waldir Pires a EMBASA 
recebeu ~ei--taS centO e~ quarenta .~il bTN~. Des
sas cento e quarenta mil OTN, noventa mil foram 
pata pagcn·· emp-retteíraS- da administração ante-
rior. _. 

O Secretário do DesenvolvlffienfO _Urbano do 
-rne!.I .. Estado,-liga.dó à. ~rea de .. abasj:es::ln:1ento _e 
habitação, está há, três me.sés.solicitando ao Mini~

- tro_ da Habitação, mas nãp_ é_ conçedicja, ~_$?Çt_ a4-
di.ência, Sr .. Presidente .. _ DepOis disso, dizem que 
não-f:lá re~laçào .ao ,g,OV_e,n1o i;(a Bahía __ 

A Universidade _do sul Qa Bahi.3, da _zona do 
c:açªu •. não recebiu um_ Ç~n~'lO, s~quer por p~rte 
do governo federal. no ano passado. É o gov:_~fno 
Waldir Pires que está sendo prejudicado? ~-Mas, 
.muito....rn.ais o povo ~aiano está sendo prejudicacto 
pqi essã at!tude altiva de derrotar esse Ministro 
das ComUnicaçõeS; ã_rhaior deri'otã que já-foi 
illJpingida a qualquer politico do meu Estado. 

Waldir Pires _quando ia àS ruas, Srs~ Senac;:l.or~_s. 
era._não apenas ovacionado;_ era aquela pessoa 
simples da campanha. Posso dizer porque o 

_ .acompanhei durante toda a campanha, como 
candidato a$em::~dor na mesma chapa. Qucindo 
víamos, eram aquelas ci'íãfl.ças, criançaS que, 
quando _passávamos na beira d~ estrada- crian
ças humildes que saíam daquelas palhoças -
f®---ªm a12enãS o sinal "W', o ·w·· da campanha, 
era a_ esperança que a Ba~ia tinha d_e que seria 
modificado aquilo. que exíStia no noSSO Estado. 
J:-~é- isSO que fere esta_ Presidênéia, é isto que 
. fere ess~ Miniatro das Con)un_icações qf.!.e, apesar 
de ·todas as difictúdades,· Waldir Pires continua, 
no coração do seu povo ainda existe, na figura 
âe Walâir Pires, a esperança de que ele vai mudar, 
como mudou a Pr~idênci~. 

sioso que faço. V. EX• tem r~:~;.ã.Q _quando fala na _O Sr. Jamil Haddad --Permita-me_ V. EX' 
ilhaneza de trato do Governador Waldir Pires. S. ury-t_aparte? 
EX' trata da mesma forma o poderOso~ o humilde; 0 -SR. JUTAHY MAGAI.JfÃES _ Com -mui-
da mesma maneira com que trata urn Presidente 
da República, S. Ex• trata tamb.éro, o m_e[').digo, t_o prazer' nobre Se"iii:l.dor. 
aquele que bate às portas de seu Pa_lác;io; Palácio __ OSr!_JamllHaddad-NobreSenadorJutahy 
que está aberto para ouvir a opinião do povo da Magalhães, nós, políticos, -temos mais- momentos 
Bahia. de tristeza do que de alegria em nosSa vida públi-

Temos sofrido retaliação por parte do Governo ca. Um dos grandes momentos de alegria que 
Federal. O Governo, oa-"'j;>arte administrativa do tive fo_i quando conheci o hÔmem.simples, honra-
Estado da Bahia, tem siçlo prejudiçado pel_a ação do," ciente do s~:;u_ posicionamento polí!ico, um 
doGovernoFederal.Mas,apesardisso,asmudan-- -homem que não al;>ria mão do~ seUs princípios. 
ças propostas pelo Governador Waldir Pires, em E-esteho_memcharna~seValdirPires.Tiveçprazer 
sua campanha, estão sendo efetivadas. Tais mu- e a hOnra de conviver corO ele, iitdusive nos anos 
danças começaram pelos métodos políticos. Ho~ _em Que tivei-nos nossos ffiandatoS cassadOsJ'-Iun
je, a comunidade é ouvida, as obras dos muni: ca reclamou de nada, nunca reclamou das atitu
dpios são feitas de acordo com os _interesses co~ -des violentas, dos ateS cassatóriOs que atingiram 
munitários, e não apenas por mera indicaç.ãa de suà pessoa. MaS-o·que -me causa estranheZa é 
um chefe político ou _de quem que.r que __ seja, que dois baianos, o Ministro das éoinuilicÇições 
que queira atender a_u_ma necessidade premente, e o Ministro Prisco Viana estejam, ne~~ momento, 
mais pessoal do que comunitária. A comunidade retaliarido a Bahia; não estão retaliando nem atin-
é ouvid<;). tado_s_os representantes de diversos seg- girã9 com isso a figUra de Waldir Pires. Est-ão 
mentes daquele município são _ouvictos para saber atingindo a ~.ahia, na o dando "condições para que 
se aquela obra é reaJm.ente a prioritária para .aque- Waldi~_ Pires possa, na _realidade, concretizac o 
le município. OS recursos s_ãQ poucos. Eu poderia grande sonho dos baiânos de v_erern uma Bahia 
citar um exemplo no se~o de s~eame11to do próspera, feliz e com mimos injustiÇas sodais. 
Estado da Bahia. Nos últimos goyemos, nas últi- Querõ aqui neste momento, para não me aloriQar, 
mas administrações, a EME3ASA reç_ebia sei$ Iili~ - deixar no pronunciamentO brilhante que V. __ Ex" 
lhões e quinhentas mil OTN por _ano. mais ou _faz. e"Ste ã12arte de so\ic:fariedade e apoio neste 

momento ~o grande Governador, ao grande ami
go .Waldir Pires, e dizer a_ S._ Ex~ por seu intermédio, 
que não __ enteodo_s;:_omo após a derrota fragorosa 
de Antônio Carl.os Magalhaes, o mesmo continue 
manditndO~ como se 19-Ministrà.fosse á6_do-iern6 
J.osé Samey. E_ram estas pillàvrás que pedirfa que 
V. Ex", na _9-entiléza do seu ap~rte,_ nie concedesse, 
parã que pudesse _Constar~ do seu c:!isc:Urso bri~ 
lhante Q.esta manhã. 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES- Agrade>'o 
a V. EX, Senador Jamil Haddad, o aparte, e daria 
uma informação a esta Casa. V. Ex" fala_ que o 
Ministro das Comunicações tem falaQo pelo E'resi
dente da República e tem, conforme a expressão 
de V. Ex", mandado neste Governo. 

Quando uma televisão na !3ahia, TV Aratu, re
transmitiu a declaração _que acabei c:ie ler d_o Go
vernador Waldir Pires, 15 minutos após, foi pedido 
o direito de resposta do Presidente da República·, 
foi lida uma nota, em nome do_ Presidente da 
República, nessa tel~são- só na 8ahia: o Presi
dente só respondeu _na Bahia. A dec_laração do 
Governador tinha sido lida na Assembléia Nacio
nal Constituinte, tinha ~do. reproçluzida em_todos 
osjomals do Estado e somente nª 1;3ahía fo(çíada 
essa resposta, 15 minutos após. 

Veja V. Ex•, como o Presidente estav~ .o.uyindo 
a televisão da Bahia, e 15 minutos _depois a Dentei 
.entro_LLcorn um pedido de resposta. E .foi dado, 
foi concedido o direito_ de respOsta. É por ísso 
que na Bahia_os jornalista perguntavam .:tó Gover
nador: Governador, será que esta resposta foi do 
Presidente_ da .República ou alguém and-a falando 
por Sua Excelência? Q~í_djzer no r:n~u discurso 
que seria o maior dos absurdos t~rmos alguém 
no Brasil já ero_ condic;ões de falar e01. nome do 
Presidente da República e utilizando o nome do 
Presidente da República, porque a _resposta que 
o Presidente deu ao Governador Waldir Pires foi 
de que não tinha conh,edmento do que saiu no 
jolT!al,_ mas foi dado no_jo_m.al como do Presidente 
da RepúbfiCa._ · --- · -~-

Então, vejo que isso ai não é crítica, St. Presi
dente. Não quero fazer _esta comparação que no 
momento vou dizer. Lá na Bahia, na nosqa campa
nha, eu costumava dizer que o Governador da 
época era um boneco de ventriloquo do Sr. Antõ· 
nio Carlos Magalhães, que s_ó abria a boca quando 

-O Sr. Antônio Carlos M,ag_alhães inandava. Deus 
me livre, Sr. Presidente, de no Brasil cbegarmos 
aisso! __ o. _ _ 

Espero, confio, que o Presídente n2io aceite esse 
papeL 

O Sr. Itamar Franco- V. & me permite? 

O SR. JOTAHY MAGAI.JfÃES- Pois não. 
nobre Senador. 

_ O Sr. Itamar Franco-:- &:riadOr Jutahy Ma· 
galh&es, ouso interromper -v. & não sP_ para 
ju~ a mirJba y~ à flef_esa çio Governador Waldir 
Pires, mas também para exaltar, como outros se
nadores, a figura do Governador da Bahia Waldir 
Pires. Na linha de_raciodnio dei-Senador Ronan 
Tito, dina também que é um homem Prooo. uma 
das reservas morais qu_~ o_l)osso País tem. Todos 
nós que conhecemos aqui a independência de 
V.~.SenadorJutahy Magalhães, não.enl {elação 
a este GoVerno, rriias aos oüfros GovefnoS, tam
bém, é evidente que não nos_ poderíamos calar 
neste momentO. Como diz muito bem V. Ex' não 
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é o Governador que sofre as injustiças promovidas 
pela Presidência da Repúblfca, é o povo baiano 
que sofre. Gostaria, portanto; n-este- aparte, de 
prestar não só a minha solidariedade a.o Gover
nador Waldir Pires, mas sobretudo exaltar, tam
bém, a independência, a serenidade e a firme;z:a 
com que V. Ex- se conduz, neste momento, na 
tribuna do Senado da República. 

O SR. JUTAHY MAGAI..HÁES- Agradeço 
a V. Ex", Senador (tam_ar Franco, meu colega. Du
rante os 9 anos que estou exercendo o mandato 
aqui nesta Casa, infelizmente, mais uma vez, tenho 
que vir a esta tribuna para criticar a atitude de 
um Presidente da República. Desta vez com auto
ridade até maior, porque não estou críffcando 
ações pessoais contra qualquer membro da mi
nha amizade, estou criticando um Presidente da 
República que é incapaz de reconhecer as neces
sidades do meu Estado; um Presidente da Repú~ 
blica que baixou o nivel do debate polítlco para 
ofensas pessoais. No meu Estado, estamos acos
tumados a isso, Muitas vezes, fui obrigado a dizer 
que temos de baixar o nível dos nossos pronuncia
mentos, lá, no nosso Estado, para podermos 
acompanhar o nivel do nosso' adversário maior, 
que é o Sr. Antônio _CarloS --Magalhães. V. Ex.s 
não podem admitir que seja possível um Ministro 
das Comunicações ve_r semanalmente a deterio
ração do serviço telefônioo no País, ver Correios 
e Telégrafos regredindo na sua eficiência. Procu
ramos saber as razões que levam a isso. Uma 
delas, não é a única, mas uma delas é que _o 
Sr. Ministro das Corilunicaç~s; semanalmente, 
vai para a Bahia tirar um longo feriado. um longo 
fim-de-semana. Ele não está aqui trabalhando, 
como deveria trabalhar. Ele aproveita os fins-de
semana e, na sua televisão, utiliza os horários lo
cais para atacar, no mais baixo nível de linguagem, 
o Governador do nosso Estado, Isso semanal
mente, todas as sextas-feiras, sábados e domin
ões do ar por ações que, não quero julgar aqui, 
que foram levadas ao ar. Mas ele vai cotn palavras 
de baixo nível, vai com as piores acusações_. que 
nenhum indivíduo ou cidadão brasileiro teri_a con
diç~s de falar aquilo numa televisão. E ele utiliza 
essas expressões contra o Governador do meu 
Estado. 

O Sr. Pompeu de Sousa- V. Ex"' me permite 
um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGAl.HAES --Darei a 
V.~. com todo o prazer. Mas quando aqu~ du
rant~ muito tempo.. com outros companheiros 
da Bahia, falávamos desse Ministro, muitas vezes 
poderiam pensar que era questão provinciana e 
que nós estávamos apenas querendo trazer para 
o plano federal a nossa disputa local. Mas, sempre 
dizíamos que queríamos derrotar o Ministro das 
comunicações na Bahia, para que não viesse para 
21 área federal trazer os malefícios que está tr~en
. do hoje para a área federal. Porque muito do que 
estamos atravessando nesta crise política de hoje 
devemos à ação maléfica desse Ministro _das Co
municações. Nós o derrotamos lá. Mas, ele foi 
retirado do fundo do poçp_ p_~lq_ ~~~!çj_~I]:~_d_51 
República, que fez sua opção política em termos 
de Bahia. Não _apenas em termos de Bahia, mas 
em outros Estados também. Preferiu ficar com 
aquele que foi derrotado fragorosamente pelo po
vo baiano. Então, como só sabe manobrar na 

penumbra dos gabinetes, vendo o Governo se 
acabando,. terminapr;io o ~eu_ prazo, ele já está 
procurando en~Jltr~. n9.vas sq!uçôes para pror
rogar o-seu poder através de qualquer m~ida. 
PMa ele tudo vale. _ __ __ _ 

Concedo o aparte aO nobre ~nador Pompeu 
de Sousa. - ----

0 Sr. Pompeu de Sousa - Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, vou ser t!Juito breve no meu 
aparte, de vez que já nem vou màis abundar em 

_considerações sobre a altíssima quf!)idade morai, 
intelectuai"eT POlitiCa de warau-Pfres, que! coru;titui 
qm dos paradigmas da dignidade nacional e da 
inteligên<;iã llacional, tantO -na -uriiVerSidade como 
n~ vida púbfica. fssO já (Oídito e reàlto,e-eu-j)oâeria 
apenas mencioil.ar aquela experiência eXtraordi-

_ _D.~a q!Je_ vivemos juntos, que foi a fundaÇão da 
qruyersi9_~~e- de -Br~~m~.-~~-~S! ~gu;-~. eu:_q~~ria 
~~~_lar, not>re Senador Jutahy Magalhães, e o 
quadro _de-_fieCoJilJ)osfção- moral que representa 
esta soez, ~ t9_!l)e_ ~91:~~9 que se faz à figura 
absolutament~_ iJ:Urtac_âvel de Waldir Pir_e&~ e111 fun
ção dOs ódios: dos reSSeiiliffie"r1tôs dOS d~i1õtàaos 
PelO pOvO em 15 de novembro çie 19e6. Porque, 
em 15 fJe novembro de 1986, o povo da Bahia 
próclamoU~·.Noya _Rêpóbiica ri<)~temtófíO!JaiaTto; 
como a prÇ>cJ~~o~~º-"- pOVO de dtâ~fliffiOOS-21 
Estados, que ao elegerem ·os _candidatos, que du-

.. farttê 2 ran~SçOITiliãferaiOá"~i;l-~!l~~'!Jmente 
~v~,m prom_oye_f!9_o uma verdadeira procíaffia~ 
ção da_ Nova Rep~J6ifCi."l'Ortãn~ i1~0~5e_~-com
preenºe que m_fmigOS-pe(JUeJlin~os~-esmagaaora
mente derrotadOS, 'VOfteffi -_õ- s~eu -cato --cõntra a 

- figufa incõriSCrtil.~pelapureza,-em~todOS-assenti
dos, ~e; W~dir Pires_,_~ª-' na v~rdade.._.o __ que es
panta.,_ meu cãro serraaor-Jutahy Magalhães, é 
que como V. ~ àcerifua· rriUito bem, estas agres
sões tenham sido trazidas a Público, como se 

__ dQ Pre_;;idente da -~pública _o fossem, como se 
_da autoria do Presidente -a_a~R!~Jfú&lí_Ca, e V Ex' 
escaipeia, e v. E:Xffur"i-Ofuitiiic-UTOQuimãõ-mostra 
que é do ódio, do ~~e;ntiroento Qo derrotado 
da velha R~pública, do derrotado da ditadura mili
tar qu~ a~cencie_y__ao_J'OQ~r_n~--~Q_va R~E_~Iic;:~ 
que a nossa luta. criou neste País. Sr. senador 
Jutahy Magalhães, est~ _aifldil sao Os restoS do 
pagar da ditãaura. Esp-âilfa-me protunaamEmte 
que figuras deste teor moral, d~~ teor político 
usem o nome do Presidente_ c;la República como 
PSeudónimo dos seus ódios, porque, na verdade, 
como V. Ex' denuncia muito bem, Sua Excelência 
entra nesta história como unl pseudôninio:-Não 
é possível que continuemos a ter o Presidente 
da RepúbliCa" Ccitno pseUdónimo de figuras tão 
despreziveis. _Só nos resta _esperar que, assim co
mo em 15 de novembro de 1986 Os baianos 
proclamaram a Nova República, em 15 de rlovem
bro de 1 9_88 se pro:clame a Nova República no 
Brasil. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço 
a V. Ex1', Senador Pompeu de Sousa, meu caro 
companheiro e primo, porque traduz aos compa
nheiros do Goverpador Waldir Pires o pensamen
to daqueles que com_S.~~ c;olwiveram, acompa
nharam seu trabaiho e- a sua vida: -Qüando faia
mos em probidade, temos a certeza de podennos 
nos orgulhar do Govemador q:!.le temo_s. E; tomo 
V. Ers estão me vendo hoje Jazendo elogios ao 
Governador do meu Estado~ podem ter a certeza 

- de que se fol'f!m rebusc;:;:sr O$ Anais. çla Assembléia 
~islativa do Estado da Bahia, os Anais da grna
ra Federal. os_ Anais do Senado F~deral, V. ~ 
não encontrarão, da minha parte, palavras elogio
SCIS aos governos do meu._ Estado. Porque não 
tenh9 o hábito de vir à tribuna para elogiar aqueles 
que estão no poder. Posso f~er disc:ursos ela:mo
sos quando a pessoa deixa o poder. Desde o 
meu tempo de funcion4_rio do lpase, meus cole
gas me criticavam às vezes: "Jutahy, você só pas
sa telegrama quando o Presidente deixa o cargo". 
Quando o Presidente deixava o cargo eu me soli

-darizava com aquele que estava deixando o cargo. 
Mas, hoje faço, aqui, com satisfação, o elogio 

da figura e da administração_d..e W<lldir Pir_~!i- Digo 
francamente, c.._om toda a tranqüilidade, _que me 
orgu]hei profundamente de ter participado, na 
Bahia, da campanha vitoriosa de 1986, ao lado 

de Waldir Pires. 

O Sr. José Fogaça- Permite V. Ex"' um apar 
te? 

O SR. JUTAHYMAGALHÃES- Com mui
tQ prazer concedo o aparte ao· nobre _Stmador 
~~~é Fogaça. 

O Sr. Jósé Fogaça - Vou. realmente. tentar 
ser breve. Mas, quero apenas dizer a V. EX'- que 
é preciso lembrar que foi o Ministro Waldi-r Pites, 

___ da Previdência, quem acabou com o déficit da~ 
~quele Ministé:rio. Foi S. EX' quem enfrentou o po
- derOSo siSteina financeirQ.. ~ queni_salie ·s._e _rião 

ê por esse grande benefício aos nossos benefi
ciados_ da Previdêncía, aos trabalhadores deste 
País, que ele e$1:eja pagando o alto cUsto desses 

-ataques solertes e. d~sairosos. Qu-ero d~er a V. 
Ex" que não é apenas o Governo da Be:,hia, que 
sofre. Muitos governadores estão sofrendo e pa
gando o preÇo de serem governos que simples
mente têm_ vfilculos históricos oU rnai_s profundos 
com aquilo que é o PMDB, a sua hi~tQria, a sua. 
linha_ de condu~ polítiC!a. Sei, também, que, em
bora não seja privilégio do Governo da Bahia, 
na Bahia essa situação adquire contornos e re
quintes de perversidade. E é por isso que quero 
fazer o registro em nome do P_MDB do Rio Grande 
do Sul, a minha solidariedade, a nossa solidarie
-dade às dificuldades que vem vivendo o Gover
nador Waldir Pires, e, sobretudo, ç_om élS injustiças 
en6rrnes que vêm sendo praticadas com Os-ata~ 
ques, com as acusações infundadas e a adoção 
de uma prática por parte do Governo Federal 
que, a meu ver, é mesquinha, é pequena e não 
honra neiTl: engrandece este País. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço 
a V. Ex\ Senador José Fogaça, porque V. EX 
também, tem, a autoridade, que todos reconhe
cemos, de manifestar a nossa opinião a respeito 
do nosso Govern~Çor e da luta insana qu"e S. 
Ex" trava pará b -engrandecimento do _riosso Par
tido. 

S. Ex' tem merecido a solid_ariedade_ Qos com
panheiros dos diversos Estados, parqué acredito 
que todos reconb_~ç_em, na figura de ~!il..f!ir.!:lres, 
a imagem do Partido que ele procurou criar e 
que tcnnou -vitQriOSõ na pahia. E é ~~~e._ ~~:tido 
q1,.1e_ l)oje~ atray§s -4~-mani_f~stasõe_s C0!'!!9 -~de 
'\/_ Ex-, se solidariza coiri o noSsb 'Govemáâor na 
hora: ein que é atacado pelo Presiderite da Repú
blica. 
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O Sr. Nelson Wedekln- Permite V. Ex• um _ 
aparte? 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Per
mite V. Ex" um aparte? 

OSR.JUfAHYMAGALHÃES--CaroSéna
dor Nelson Wedekin, permita-me dar o aparte 
ao nobre Líder Fernando Henrique Cardoso.-

O Sr. Nelson Wedeldn - O Líder sempre 
tem prioridade. 

O Sr. João Menezes- Nobre Senador, gos
taria que V. Ex' me honrasse, inscrevendo-me na 
lista de seus aparteantes. 

O SR. JUTAHY MAG!Il..HÃES- Com todo 
prazer. Não poderia eu perder a oportunidade de 
ter a participação de V. Ex• em meu pronuncia
mento. Mas, no momento, peço ao nobre Senador 
Fernando Henrique Cardoso que me honre corri 
o seu aparte. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -No
bre Senador Jutahy Magalhães, disse V. Ex' -
e o disse muito bem-que raramente faz elogios, 
e quando o faz, em geral, é quando as pessoas 
estão deixando o poder. Assirn_sendo, sente-se 
&. vontade, hoje, ao defender o Governador_ da 
Bahia, dadas as características já aqui r_eçonhe
ddas, e, antes de o serem por nós, reconhecidas 
pelo povo da Bahia quando o elegeu com uma 
votação maciça. Gostaria de __ esdarecer, em pri
meiro lugar, que V. EX' fala pela Liderança, hoje. 
Dou o aparte_não como_o_JJd~r, que o Lider, 
hoje, é V. Ex!', e toda_a defesa que V. E>r faz do 
Governo da Bahia é a defesa que o PMDB faz. 
Assim, não na qualidade de Uder, mas de Senador 
e de cidadão brasileiro, gostaria de dar o meu 
testemunho sobre Waldir Pires. Coriheço WaJdir 
Pires há muitos anos, estivemos juntos no eJQ1io. 
A situação de exílio é muito peculiar - alguns 
aqui já passaram por ela e sabem disso - é 
uma situação na qual os defeitos e as_ v.irtudes 
de cada um são exacerbados. porque a distância 
da Pátria, no sentimento de ingratidão, justo ou 
injustamente assim considerado, o sentimento de 
rejeição proVtXa uma espécie de mutação na per
sonalidade e faz aflorarem c_e_r:tas caractérístiças 
que na vida cotidiana não aparecem. Convivi com 
Waldir Pires na França, quando, se não me falha 
a memória, era professor da Universidade de Di
jon, à qual ia toda a semana para dar suas aulas. 
Por mais de uma oportunidade, pude ser testemu
nha do concelto com que era considerado por 
aeus colegas professores da Universidade fra.nce
sa, porque estivemos juntos em semincirios e em 
oportunidades as mais variadas. Uma vez por se
mana, tínhamos um encontro em_ P.aris, no Insti
tuto de Alto_s_ Estudos sobre a América Latina, 
onde almoçávamos juntos, Waldir Pires, Celso 
Furtado, Luciano Martins o hoje Ministro da Edu
cação da Argentina, e eu. De todos nós, Waldir 
Pires era o mais ponderado. Devo dizer que não 
era um grupo de radicalistas ou xiitas que ali se 
reunia. Waldir era o mais equilibrado e o que 
aceitava, com maior sentimento cristão- se pos
so assim qualificar- o ihfortúnio que se abatera 
sobre _ele, assim como sobre nós. Waldir voltou 
e, penosamente, reconstruiu s1,.1a vida, primeiro, 
pessoal e, depoís, política, e não há_nada, nem 
de longe e em nenhum momento, que pbssa 
toldar a imagem que o Brasil tem dele. Político 

fume, que eScánde a sua virtude e a s_ua__ br-avura 
_ çpm -cr modo manso pelo qual trata os amigos 
e até mesmo ·os adv~rsárips. Veja V. EX' que na 
nota que o Governador Waldir Pi_res trouxe ao 
conhecimento _da Nação sobre a injustiça que 
sofrera, mesmo- naqUela nota ~rifica-se o quanto 
o Governador da Bahia é contido em sua resposta. 

_p_odeJ:ia ter dado uma resR_osta muit9 mais arrasa
dora, e bem fez em não fazê-lo. Por quê? Porque 
ao dar uma respOsta cOmo a-deu, mostrou a dife
rença. A diferença _n,So ~ entre ele e o_ Senhor 
Presidente da República. Ele sabia que não era 
o Presidente da República que estava em jogo. 
Erain riqueles que, por trás do Presidente da Re-

_públisa, ousam até usar o nome do Presidente. 
Lamento que () Presidente rl!io tenha desmentido 
de pronto aquela notíCia. O desm,entido veiO tarde 
deniais. E se -não tivesse havido a iesposta de 

- Waldir, seria mais um_ aQJaVo qlie tEú:ia-ficado na 
õpinlâo pública, como se o Presidente tiVesse tido 

-O desprimor de dizer q1,1e o_ Waldir dev_eria ter 
.dispensado há mais tempo, até mesmo do Minis
_o foi enContrado aquele Ministério e nós .aabernos 
"qual foi a obra do Waldir naquele Ministério. Não 
poderia haver injustiça maior do que deixar pairar 
a dúvida sobre o que fez o Waldir, e o que o 
Senador José Fogaçã resSalta, que foi o único, 
o primeiro, talvez, pelo menos do meu conheci
mento, que pôde, com energia, enfrentar os ban
cos Efde(ender as finanças do Ministério da Previ
dência. Dir-se-á que _se beneficiou, depois, _como 
todos nós. e graças a Deus, do desenvolvimento 
(tue hOuve no_ Brasil, que reconduziu a Previdência 
a uma situaçã_o melhor,_Mas.isso não {o( sufiçiente. 
EJe reconduziu a Previdência, e isso eu devo dizer, 
em fiofrienagem à verdade que o Senador Jarbas 
Passarinho já o havia feito _também, a uma certa 
integridade que é necessária. Então, essa_ figura 
não -pode ser hoje posta na rua da amargura por 
interesses mEmores e m~quinho, E me refirO ao 
f.'\inistro Antônio Carlos Magalhães, porque este 
cidadão também a mim, outro dia, fez referências 
as mais desprimorosas, como se tivesse funda
mento_ um boato que ele mesmo lançou à impren
sa. Quem foi - V. Ex!' é membro da Comissão 

- da Corrupção - que outro Ministro, senão este 
- mesmo, teria dito que os membros dessa Comis-
são são também eles suspeitos? Depois, quando 
s_e vai ver o Governo recua, e o chefe da Casa 
Ovil é obrigado a se desdizer. ESse proCesStú!stá 
desmoralízando a majestade do poder no Brasil. 
Ontem-asSistimos, ·aquL ao Senador Jarbas Pas
sarinho referir-se à necessidade çie que os milita
res, para que eles possam lealmente obedecer 
o poder dvil, de que o poder civil, também ele, 
se dê ao respeito. É verdade. _Mas~ para que o 
poder civil se dê ao respeito, é_ preciso que isso 
come<::e onde __ tem que começar. é no_ Palácío 
do Planalto. Como? Punindo os Ministros. E a 
punição de um Ministro ê a demissão. É tão sim
ples. Quando os Ministros extrapolam, extravasam 
das suas funç~ e fazem o que e~tão fazendo 
alguns dos Ministros, que atropelam a Constituin
te e. agora perseguem Governadores. Não está 
presente -o Udér do Govern-o, lamento, mas há 

--outros que ·pooerão falcir pelo Governo, o meu 
Partido não pode concordar com esse procedi
mento continuado de .discriminação contra gover
nadores. Não podemos aceitar isso porque isso 
não foí feitO pelo General figueiredo, que era um 
Governo autoritário Effnilitar, que sabia respeitar 

o interesse dos E~ados. Aqui não se trata, quando 
se vem discutir empréstimos ou obras num Esta
do, não se trata de favorecimento político, trata-se 
da necessidade da população. E quãndo os minis
tros discriminam, quando UTQ Ministro do nosso 
Partido, infelizmente tenho que diZer isto, como 
o da Habitação, não recebe pessoas, quando as
siql age, eu mesmo fui procurado por um Prefeito 
a perguntar que Deputado poderia apadrinhá-lo 
para que ele obtivesse uma verba, porque se não 
fosse alguém -dos cinco anos não teri_a essa_ verba 
- g!,lando se faz isto, nós estarTIOS-aSsiStiildO 
à desmoralização do poder civil, e o PMDB não 
concor<Ja com ~sa_desmoralização. É pqr_isto, 
Sr, $_enador )utahy f1~alhãest que V. Ex", Q_oje, 
está falando pelo PMDB. Par~béns a V. ~ 

O SR. JqTAHY MAGALHÃES- Nobre Se
nador, eu poderia, praticamente, se não_ tivesse 
que ouvir os __ apartes de outros nobres colegas 
que, também, me honrarão muito, enceJTar o meu 
pronunciamento com o aparte de V. Ex!, Sr. Sena
dor Fernando Henrique Cardoso. V. ~ I_Emtbra 
muito bem o período de _e{Q1io. N.a nossa ~ 
nha, nós conversávamos muito sobre essa fase 
da vida do Governador Waldir Pires. E V. Ex" sabe 
muito bem, c:omo eu sei, tamQ~ro. que Waldir 
Pires, apesar de ter sofrido ao lado da &ua esposa 
e dos seus filhos, até com problema familiar, dra
mático nunca guarrlou ódio no seu coração, mm
ca extravasOu esse sentimento menor. Na sua 
vida pública, el_e_ sempre usou palavras, como V. 
EX' dísse, que fazem .dele um homem que não 
ataca pessoalmente a nenhum dos seus adversá
rios. Ele leva idéias, leva prindpios para defender. 
Ele não transforma a vida púb~ca nesse ato que 
nós estamos acostumados, infelizmente, na Ba
hia, de que o ataque pessoal tem que s_er desfe
rido. Quando o Minis_tro discord~ de V. __ Exl', ele 
não discorda_ da sua _idéia, _vem logo com- uma 
agressão pessoal, 

Quando instalamos a CP! rla corrupção, tive 
a oportunidade de dizer aos nossos _companhei
ros: "Preparem-se, porque nós vamos começar, 
agora, a ser agredi-dos." No sistema dele se al
guém tiver o chamado "rabo de palha", ele pega 
por aí, se não tiver, ele inventa. E_aí que_ alguém 
vá provar, provai' que não é culpado. Ele inventa 
e repete aquela acusação. Vai repetindo, repe
tindo, repetindo, para tentar transformar em ver
dade aquela mentira. Isto foi feito com a CPI da 
corrupção. 

Na Bahia, quando alguém tem a infeliCidade_ 
de ter algum problema, ele c:;oloca na gaveta para 
pressionar aquele político. Se o polftico_for atento 
às suas ordens, isso fica na gaveta, se não for 
ele_ então ameaça, como todo-poderoso que era 
na época, lá na Bahia, agora não é mais, s6 aqui 
em cima, mas, ameaçava com a cadeia. 

Por isso é que ele reclama daquele ato da Cons
tituinte que aprovou aquela medida para impedir 
esses atos arbitrários. Ele é um dos autor_es dessa 
reação coletiva. Mas, isto não intimida a nós. 

Agradeço, a V. Ex", Senador Fernando Henrique 
Cardosõ; pOf dizer que estou falando pelo Partido. 
Quando vejo esta luta do Partido, admito que às 
vezes fico encabulado porque não sou dos mais 
antigos, sou dos mais novos rlo Partido. Mas V. 
EXi pode ter -a--certeia de que, quando abracei 
essa bandeira, foi realmente com a firmeza de 
quem quer vê-la vitoriosa, rle quem quer vê-la 
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desfraldada nas ruas, de quem -quer ver o PMDB 
novamente nas ruas, para fazer creocer novamen~ 
te aquela esperança que havia no põVCf e ·nao
permitir essa descrença .que hoje está sendo 
transferida à população, exatarnente por falta de 
defesa dessas bandeiras.. Por isso fico muito hon
rado quando V. Ex' diz que estou T~lâii.dõ em 
nome do Partido. 

O Sr. Nelson Wedekfn- V. ~ rne permlte 
um aparte? _ _ 

OSR.JOTAHYMAGALHÃES-Ouço,com 
prazer, o aparte de V. Ex' 

O Sr. NelsQn Wedekfn - Senador Jutahy 
Magalhães, V. Er traz a esta,- Casa _e-:- à Naç~o 
un: retrato dramático da situaç~-~a não j)elo 
Governo do PMDS,, da Bahíª, neril pelo ilustre 
e inatacável homem público que é o CiQverrtãdor 
Waldir Pires, mas pelo povo baiano1 como'fesí.ii~ 
tado, como conseqüência da a_s:ào "de retaHaçã"ô, 
de discriminação visível, notória e inquestionável 
do Go~emo Federa). em rel~çã9 ao 9Õverll() __ d_a 
Bahia e, portanto, ao povo 4a-Babiã. MaS, niais 
grave do que a sitoção que o poVo da Bahia está 
vivendo neste momento e C? Oovemo- c;l.a J?ahfa 
está vivendo é, com toda a_ CEmeza, à_ sltõaç~o 
que o País está vivendo. E_ iSsO por uma razão
singular: o Go-vemô ria nova_ RepúbliCa instalou-se 
no Brasil sob a-esperai1ça de que este Governo 
tivesse um perfil COJ!10 o do_ GpYémador Waldir 
Pires, portanto que fosse um GQyefno demoêiâ~" 
tico, portanto que não fosse discriirl.iriatóriO; ffiâS 
tolerante, pluralista, honesto no trato com a cólSa 
públic.:a. No entanto, o Governo do Presidente sarK 
ney cada vez assume mais a marca; a fe~ç"'ã'õ~ e 
o perfil não de Waldir Pires, maS do Sr. AntóniO 
Carlos Magalhães, e, por isso, ele é c?ada vez mais 
atrabmário, tomaKse cada vez mal~ intolei-ante, e, 
por isso é que ele privilegia essa forma de retalia: 
ção, de discriminação, não apenas contra Waldii 
Pires. E, -por isso, tantas denútl.~iaS de com1pçãÕ 
que até gerou uma CPL como-diz o Senador Nel: 
son Carneiro, contra a coirupçaO no nosso· País. 
Esta é a grande tragédia. A grande tragédia não 
é que o Sr. Antônio Carlos Magalhães cometa 
erros, e~uívocos, e faça o mal apenas para o povo 
da Bahia, porque, agora cornQ Ministro_, faz para 
todo o País. Esta, acho que é a grande tragédia 
deste governo deste País nesse momento. POr 
isso, para ser bem breve, Seil.adõr Jutahy Maga· 
lhães, a minha solidariedade a V. EX' pelo pronun· 
ciamento que faz, e ao Goverriadõr"Waldir Pires 
por tudo o que foi dito aqui, qUe é dO conheci
mento desta Casa e desta Nação. MuitO õDôgado. 

O SR • .JOTAHY MAGALHÃES -Agradeço 
a V. Ex" Pode V. Ex" ter certeza de que o que 
trouxemos aqui ê um fato conh~cido por todos 
nós da Bahia de que, infelizmente, a .. malvadeza" 
está sendo transferida parã o País. Temos-que 
reagir e fazer com que, no-País;tenhamos_o_mes
mo resultado que tivemos nas últimas eleições 
na Bahia, em que o povô ba:iano mo-strOu a sua 
repulsa a esses atos arbitrários e truc._ulentos e 
levou ao governo do nosso- E$do _a figura _que 
é o perfJ! do PMDB. · . 

O Sr. João Menezes - Permite V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JQTAHY MAGALHÃES- Pois não. 

O ·Sr. J* Menezes - Eininente Sena~ 
~r J~z Magalhães, rlão quei'o que V. EX' enca· 
re ~om:o estbu falando aqui; ·porque sabe que 
não_ ~u Uder do Governo, mãs, Sou amigo do 
Presidente José Sarney; como também sei que 
v_. EX não está falando, defendendo o Governador 
_da Bahia, Por(JUeo mhO de v. Ex'. honradamente, 
acaba de à.SSUmir uma· Secretaria na Bahia. 

O SR: J<ffAHY MAGAL!iÁEs- Eu sabia 
que V. Exftafubêm viria por este caminho. 

O Sr. JoãO Menezes .:.::::v. Ex-'_ permite que 
eu cOntinue?_ · , - ---" ___ .... 

O SR.- JQrAHY MA.CIALHÂES - Perfeita· 
mente. E fico muito_ honrado com o aparte de 
V. Ex'_que ten'(5erripte honrado õs meus-pi'onurr 

_ _çiarn~_ntos nesta Çasa. · 

O Sr. João Menezes- Então, estamos dan· 
do um aparte como um constituinte, como um 
senador, ao discurso de V. Ex'- e, para demonstrar 
como _as coisas vãó mesmo mal postas. O nosso 
amigo Senador José Fogãça, que nós todos ad~ 
miramos pela sua inteligência, acabou de dec;:larar 
que _a Previdência Soç:ial for posta em: Ordem de
pois que·o meu amigo Waldir PireS a asSUmiu. 
com?~-ãoJ;empo do_ Sen~dof Jar~as Pas~rinho 
tivesse sld_o 401 descalabrO. E todo- mundo sabe 
~e- O -s~ador Jarbas P~Ssã~ho é um grande 
senador, nãp é do meu P~d9, ·mas foi um ho
mem que desempenhou rriuitq bém e cOm profiK 

·ciência a sua função I)O Minis~rio d~ Pr~vidêt:J.cia, 
como também o Senador Fogaça esqueceu de 
dizer que, por exemplo, já o outró que sUbstituiu 
Waldir Pires, Raphael de Almeida Magalhães, foi 
~ m~tatQ em c~. de louça, terminando, de
pois de ser mínístrO, por fazer prop<!garida atraVés 
de vei_c:ulos de comlJ.Ilí~ação pelo Brasil inteiro, 
após ter·_de~do_9c_cargo. 

Isso ~ um fato público e n0t6rlo~ Cb"inprando 
apartamentos e- ambulâncias sem concorrência. 
Mas eu ~óu interferindo no discUrso de V. ~ 
porque tamJ;:lém tenho :iJfande admiraçãO pefõ 
G~v~a<:l.or_ Waldir Pires, de quem ·guardo o p_raK 
zer e a horlt,ifde ser amig?, e rec-onheçq_ ~ ~afdir 
Pi~s um:dos _oome~ nací~n_ais, um hqn:t~f!l_que 
t.~ro Qesempenhado toda sua vida pública com 
muita corfeção e corn _mUita seriedade. É como 
disse o S~nador F::~t:!!ando Herlriqlii tardoso, um 
homem m-odestQ ~mbém tranqW1o; sem exaltaM 

· c;ã-o; màs mUito firme nos seus pósic:fonamentós. 
Também, ·por outro lado, acho que v: ~. da 
Bahia, não podem jogar fe~ro e fogo contia o 
Ministro Antônio Carlt?s Ma.gal]láe~;-pOrque-fo1 um 
dos elementos fund~men~~· indispe(1Sáveis para 
que hoje o PMDB esteja ho GoVernO. Teve ação 
decisiv_a e importante, acho que effi_Sa1vador, na 
ocasião do discurso do .MiniStro DélioJardím. Foi 
ele quem furou o tumOr ali. 

__ 9 Sr. Ferf.aÕdo Henrique 'Càrd.õso -Ú~t~f
vençã_o fora _do mfsrofone.}_- Havia tumor? 

~Sr. J_oão M~~zes --ü U:mor que estava 
existindo. V.~ não está brincando com o assun· 
to,~ eu a~ho: AchO Que o _asSunto é sério. 

·-: 9 ~~-- femaDdo ·aelui~~ Càrdoso (lnter~ 
~n_ção _fofa 4_o mfcrofoneJ _- V. Ext é que está 
Pflncando. · · · - · · 

O Sr. João-- Nõo, ~;,..,e-. não. 
Estou relatMdo o fato. Estou filiando de tumor 
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e com tumor não se _brinca. Então V. Ex!'-vê que 
há uma disparidade. Fala~se em discrimiriaçio 
do Presidente da República com Governadores, 
e a dísc:rímína_ção 4e tq"oV~ádores com o PresiK 
dente da República? Vejam bem, é uma luta, todo 
mundo reclama V. Ex' não-Sabe, mas é. Se ch_egar 
aqui o Governador de AJagoas e disser os maioreS· 
absurdos, V. Ex- acha ·que é um grati.de homem, 
porque está contra o Presidente da República. 
Então, éstou falando aqui como político, como 
V. Ex'~ como U(D. homem que está vendo essa 
situação terrível que o País atrav~~ que o ri.osso 
amigo Fernando Henrique Cardoso finge que não 
sabe qUe é difícil. Quer f!l_1gir que acha que não 
é-difícil. 

O Sr. Fernando Henrique· Cardoso (Inter
venção fora do microfone.)- V. Ex' não leu o 
meu discurso. · 

O Sr. João .M.enezes-Nã0~-6UVi, mas 
V. ~ acaba de diz.er que a coi~ não é assim. 
Não é não, a situação é graVe' e infelizmente a 
gente ainda acha graça diante da gravidade. Essa 
é que_ é a _verd~de. V. EX" não gosta de ouvir o 
que se passa, o que se está passando. Não gosta, 
fica zangado, vai levar para outro sentido, mas 
é verdadeiro o que se está passando. É diffcU. 

Acho que, no nosso entender, é pr~iso colocar 
um ponto final nisso, porque assim se desmoraliza 
6 Poder Executiva, o Poder Legislativo, desmoraK 
lila-se de todoJ; os jeitos possíveis a -Constituinte, 
a Constituinte está sendo deSmoraUzada, porque 
o povo na rua anda, olha e diz: "Olha, o Consti
tuinte não vai lá, não faz isso, não faz aquilo e 
outros doestes. Esta é a realidade. V. ~ sabe 
que é verdadeiro, e se não sabe é porque não 
anàã fio melo do povo, se V. EX' andasse no 
meio do povo saberia. 

O Sr. Femaild.o Henrique Cardoso -Ando 
sirn·~Tanto ando que tive seis milhões de votos. 
V. fr é_qUE~ão anda no meto do povo. 

O Sr. João MenezeS- EU fiz minha 
campanha políti<:a com o povo. Nunca ~z ca~pa~ 
nha na cúpula do Partido. E essa sua votação 
foi co~qüência de uma situação geral do País, 
em f4nção do Plano Cruzado e de outras coisas_ 
mais. ComPreendeu? E seis milhões de votos de 
V. ~vaiem tanto quanto os votos que- o nosso 
Colega teve lá em Rondônia, porque tudo é pro
po~iona1. V_. EX ~~o vai querer que o meu Colega 
em Rondônia tenha seis milhões de votos. 

O _Sr. Fernando Henrique Cardoso -Per· 
ctao. QUero <:f rhesmo valór que V. EJç> tem e-se 
V. f:x-1' entende o povo, todos o entendemos. 

O Sr. João Menezes -Gostaria qi.í~ V. Ex' 
pedisse aparte quando fosse falar, para não inter
ferir no meu aparte. 

o sr. FernandO Henrique· CardoSo- Pois 
não. -

O SR. JUTAHY MAGAUIÁEs - V. & é 
que está interferindo no discurso, porque o discur
so é meu. - ~-- -~ 

O Sr. João Menezes...:.. Ouvi· V. Ex' pacien~ 
temente. 

Eritão, o que acho que se está Verificando é 
realmente uma desmoralizaçãp de todos os Pode.. 
res. Já se quer chegar até às forças mi}itarés e, 
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quando chegarmos às forças miÚtares, que me 
parece que são o bastião de sustentação_dos p_o- · 
deres Executivo, Legislativo e Judiciário, ai, então, 
vamos para anarquia geral. O caminho pode ficar 
sem retomp. A mi_nha preocupação, _como brasi
leiro, Senador e Coilstitt.iinte, é o eStadO de ariãr_. 
quia que pode ser instauradQ_no -PaiS.-EStat>efe:· 
cend_o_::se como? Cada um falando ma1 dO outro 
e todo o mundo_ r~clamando. Então, V. -Ex' 'não 
tenha o r.eceio __ da interfer~cia C;lo meu apârte
no seu discurso, procurando este ou aquele pon
to. É o objetivo e .;:stou determinado neste ponto 
'de, sempre que puder, dar uma palavra no sentido 
de procurar "botar o pé no chão", para que o 
Pais não descambe para não sei onde, para um 
caminho qUe nem-v. Ext sabe,-nem eu-nem nin
guém sabe, isso é importante. Não podemos estar 
traçando doestas uns contra os outros, apenas 
pelo simples fato de que fulano defende A. sicrano 
defende B. Não pode, eminente Senador. Acho 
que V. Ex', ria Bahia, tem que defender o seu 
Partido, bem como o seu posidona'roento, O Mi· 
nistro Antônio Carias Magalhães tem qUe se de .. 
fender, senão V. ~ engolem S. Ex'-. Já e S, EXI' 
não quer ser engolido. Esta que é a realidade. 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES- Ele [oi en
golido pelo povo, que o derrotou por um milhão 
e melo de vato.s_, 

O Sr. João Menezes- Esta é que é a verda
de. Vamos ver na outra eleição co~o é que que 
vai ser, vamos ver o que vai acontecer na próxima 
eleição de 15 de novembro, vamo~ _ver quem é 
que está com a razão, quem o povo está acei
tando, quem o povo não está ac_eitando. Esta €
a grande_ realidade brasileira. g_!l-tãO, espero que
V. Ex-, com _a admiração que tenho por V. Ex•, 
entenda a nossa participação no seu discurso co_· 
mo a expressão de 1.1m pensamento, a expressão 
de um ddadão que es~ observando o que está 
acontecendo no P~s. Errada ou certa. esta é a 
minha observação. Por isto, fªÇo Um apelo a V. 
Ex' para que não contim,l_e nesSa lutã da Bahia, 
do ex-Góvtmador Antônio C~rlos Magalhães, por~ 
que eu já passei por isso. SoU-de um EStado 
que havia uma luta terrível, entre Barata e antiBa
rata. Eu era baratista,: rião pOdia nem f.:ilar COm 
os adversádos do Barata: Apesar disto, Sempre 
tive relacionamento cordial com todos e, então, 
sofria do Bara~ e s_ofria_ c:is> o~~ lado, porque 
sempre falei, nunca deixei. de falar com todos. 
Então, V. Ex", agora não crie ne, 6a.Oia e~sa situa
ção. A época, é outra, os meios de con:turliCação 
são outro_s, a mentalidade ê outra. De maneira 
que, sei que atrapalhei Õ bn1hantismo do-discurso 
de V. E.x'l, mas não j)Odeda deixar de eolocár o 
meu grão de mostarda no pronunciamentO de 
V. Er, e dizer aquilo que penso, aquilo em que 
acredito e aquilo que seja verdade. Aliás, com 
licença do nosso amigo S~nador Fernando Henri
que Cardoso, que sempre me honra com seu 
fair~play, e com a sua inteligência. Muito obrigado 
a V. Ex!'. 

O SR. PRESIDENTE {Dirceu Carneiro) -· 
Quero lembrar o ilustre orador que o seu tempo 
está esgotado. 

O Sr. Luiz Viana - Pennite~me V, Ex~ Uin 
aparte? 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES - Senador 
João Menezes, V._ EX!' veio no meu pronuncia
mento com o contradttório, Se V. EX"' não tivesse 
iniciado o seu aparte com deselegância, eu pode: 
ria dizer que iria responder ao pronunciamento 
-de V. Ex" Atendendo aos apelos aqui dos nossos 
colegas, quase que peço um aparte de V. ~. 
mas, v.-F.x trouxe aquilo que imagina ser correto. 
Mas, quando V. ~ diz que nós nã9 devemos 
ataêâr~-figur?r_-dci MiniStro das ComunicaçÇ;es, 
V. Ex" não aco'fupâflha riem o notiCiário nacional, 
nem a ·vrda pUblica desse Ministro. Porque nós, 
nã Bahia, fomos sempre atacados por ele. E eu 
tive a oportunidade de dizer que sempre imagi
naram que estamos travando ur:na lUta provin
ciana com ele. Não é não. É o que S. EX está 
fazendo de mal pafa à País. Esse má! é que nós 
não queremos cjUe prolíf~re .i(:juí no País. V. EX 
traz argumentos-qUe eu nâo tenhÕ com-o contra~ 
~rgumentar. P""Or TsSo soliCito ao nobre Senador 
Luiz Via') a que honre o meu proriuncianlento com 
o seu aparte. -

O Sr. Luiz Viana - Depois de ouvir com 
tod~ _21:_tenção o oportuno discurso de V. Ex', quero 
apenas dizer qUe V. Er não fala apenas em nome 
do PMDB, V. ~ fala em nome da Baricada da 
Bahia, nó Senádo e,. sobr~tudo, em nome da Ba~ 
hia. A Bahia é Uma terra muito educada.· muito 
sensívEl! ~ jamais ~ceitou que os problemas -de 
ordem política e..,. de ·ardem pessoaiSejaffi êoloca
do_s com_o fol'a(Jl, de uma_ maneira tão infeliz, em 
re!açao ao Governador Wal4~ PireS, ·que é, sem 
dúvida, não SOmeilte_l,.lma· grande personalidade 
pQiítica, _m~ _uma grande personalidade humana. 
Quaritó mãis com S. EX' ôJiwivemos, quanto mais 
b _co_nheCeritos, maís o ac(mlrªmos, peJa sua édu
c8Ção, pelo seu temperamento cordato, pela sua 
cultura, pelo seu amor à ca1,1sa_ púj:llica. E neces
~rio qu~ .figuras assim seJam poupadas, porque, 
5(!: nó~ 4;estii!iririo5 os grandes homens, as gran~ 
d~s figuras, aqUeles_ que_ reiilmente podem Conti
nuar á seMr aO seu Estado e ao País, nós acaba
remos s_endêi_um de?~rtq,_g_,g_então esse deserto 
_~rã ocupádo por figuras menores, poi figuiãs 
atrab~iãfiaS, por figuras, realmente, que não po
dem se ré:õinendar h em ao apreço, nem à estima 
dO Pá_w, Cori~j'fãfu.lo-me ~m V. EX pelo ·oportuno 
discurSo que "fez, ·e deVq_ ,dc~dara~ _que foi para 
ft1im um ~otivo de grande satisfação ver a reper· 
.c:uss-ão_ qUe tiveram- a~ palavras dé v. Ex_1o, -e a 
solidáriedadE!: que_elas:~_c:i_e_spertaxam, _aqui, nos 
ri.O~Q~ c_olegas e companheiros, na ~defesa de 
um dos- gianâes, iiãó digo homem público; mas 
Um dos -grandes C.araçtere.S do Brasil: 

.o Sr. Ruy B~c:elaf- Permite V. Ex" um apar
te? 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES- Agradeço 
a V. Ex", Senador l-ui.?_Yi~a, que fala em nome 
da Bahia também, que é testemunha - permi~ 
ta~me que utilize o aparte de V. EX' para fazer 
eSSadeclaraçi~..o -~ de que sempre manifestei o 
orgUlho de ter servido Caril V. Ex~. quando V. Ex' 
foi Governador do Estado e eu Vice·Governador. 
Só._qu~ ist~L~u qi_ss.~-~PÓ:S ~ seu GovemQ.. .só 
após V. Ex" ter deixado de ser ·gõvernãdor; d_ísse 
em pronunciamentos na Assembléia !-egi!?IZitiVa 
como ·o disse aqui no Senado. Enquanto éramos 
companheiros de governo, nunca dedare(iSiO a 
V.Ex' . -
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Por isto, nobre Senador, agradeço penhorado. 
Sei que V. ~. também como o Senador Ruy 
Bacelar~ manifestarão aqui o pensamento da Ba
hia, que é unârlime, em favor das homena9ens 
que prestamos à figura do nosso GQvérnador. 

Ouço ó nob~ Senador Ruy Bacelar. 

O Sr. Ruy Bacelar- Nobre Senador Jutahy 
Magalhães, quase se toma d.esnecessário o nosso 
aparte p~orque V. EX, como muita bem disSe o 
Senador Luiz Vianna, fala em nossa nome·. E falã 
sobretudo em nome do povo baiano. As ofensas 
à pessoa do Governador Waldir Prres, por- parte 
do Presidente da República, em verdade são ao 
povo da Bahia._qu_e nas últimas eleições_ sufragou 
o seu nome, dando-lhe a maior vit6riá-polítk:a 
da história baiana, e ao mesmo tempo banindo 
da vida pública aquele qUe tantos males teil; feito 
ao nosso Estado, que é o Ministro_Ant6nio CarlOs 
Magalhães. Ma_s o povo brasileiro, o povo baiãOo 
e os diversos eminentes senadores que aqui re
presentam os demais Estados da Federação já 
se_solidarizaram com o Governador Waldlr Pires~ 
_ Está evidente- a _difereri.Ça ciue existe éntre. o 
Presidente atual, fruto do capricho do deStino. 
da decisão de um colegiado que- em verdade vo-
tou no Dr. Tancredo Neves e o Governador da 
Bahia, .eleíto_diretamente atr'aVês de uma exPreS
siva votação, nunca existente no Estado. Por isso 
a nossa solidariedade_ a V. Ex~ e ao_ Govemad.or 
Waldir Pires, homem sédo, forte, sincero qUe, nO 
momento,_digõ.ifica e honra a 6ahia, fazendo com 
que o sel.l povo exija, não benesses do Governo 
Federal, mas aquilo que é de direito da Bahia, 
resgatand.o um pouco do muito que o Brasil lhe 
deve. O Tesouro Nacional não é do Presidente 
José Samey, nijO é dos sE:us M.irlistràs, o TesoUro 
Nacional, o dinheiro do povo, é de todos os Esta
dos da, Fe<;~eraç:ã9-. Portanto, nós~ 'como SenadO:. 
res, o_Govemador Waldi!- Pires, o_s~nõssos Deputa
dos, continu~remos ~ reivinçlicar aquilt:J:.qiie _aBa
hia tem direito. Minha solidariedad_e, eminente Se-
nador Jutahy Magalhães. - -

O SR. Jttfi\HY MAGALHÃES - Agradeço 
a V. Ex\ Senador Ruy Bacelar, que, como eu, 
esteve na campanha do Governador Waldir Pires, 
fazendo parte da chapa majorltáda. Convivemos 
com S.~ durante mais de nove meses, correndo 
todos os municípios do nosso Estado, e aprende
mos, na convivência diária, a conhecer rrielhor 
não apenas o -Po1ítico Waldir mas a figur'a humana 
do Governador \Valdir Pires. Por isto é que, nesta 
hora, V. ~. assim como eu e o Senador Luiz 
Vianna, podemos, como companheiros de Partido 
e, principalmente, como amigos e admiradores 
do Governado(, traz~rtrtoS esse pronunciamento 
para conhecrmento·cto Senad9. 

Aqui, foi dito que os Governadores discriminam 
o Governo Federal; e1,1_nâo sei como os_Govema.· 
dores poderiam discriminar. Ser§~ qtie diSériininar 
é divergir de opinião? Será que- discriminar o Go~ 
vemo Federal é dizer que é a favor de 4 ou 5 
anos? Esse_é Um a,tõ deinocrâticot V. ~conhece 
bem o nosso Goveinaãór da Bahia, S. EX já teve, 
por parte da bancada majoritária do PMDB, no
mes recusados pelo Conselho de Educação, Con· 
selho de Cultura, vários projetas de iniciativa do 
Governo; deputados do noss_o, Partido divergem 
da_ opinião majoritária. E nunca, mas nunca, ne
nhum desseS -deputados fora retaliado. Tiveram 



Fevereiro de 1988 . DIÁRIO DO CONGRESSO _NAOONAL (Seçâo IQ Quinta'feira :<5 ·329 

eles o d.ireito democrátic9 de dar ~U!3 <?piniã_o com 
seu vota e man_ife_§tar s1..:1a opini_ã_o. 

Não há barganha em troca. de_ votos qu.e se 
conc_eda isto o_u_ aquilo parã ffiunicíp_io t~. Não 
há. Simplesmente is$0. não existe no Goverrto 
atual da Bahia. O Governei Federal não- ãciifa 
isto. En!ãQ daí talvez seja a interpretação do Sena
dor João Menezes, de que tlá -~rrla discriminãÇão 
por parte do nQSso governador -para com o Presi
dente da República. Mas não é. Apenas ê um 
princípio democrático que S.~ defende de_que 
se administra assim na Bahia. 

Não poderia deixar de enceáa..r meU pronurici~
mento sem ouvir o aparte do nobre baiano, essa 
figura excelsa do nosso-Senador, por sua tradição 
de luta, espírito púbUco que todos. nós reconhe
cemos, que é o S~ador Nelson_ ~e~. 

O Sr. Nelson Carneiro - Senador Jutahy 
Magalhães, nós os baianos hoje espalhados por 
todo o País, mas que ternos os olhos ,e o çoração 
voltados para a terra natal, acompanhamos, sofre
mos e repugnamos as sançõ_es admín[s.trativas 
impostas_ à terra _onde nascemos e onde .Yive_ll)QS 
tantos anos...__Justo quando ela é_ dirigida por um 
dos homens m~í~ dignos ·Efrf1ãis. capazes de sua 
geraçã.o._?ouc..os homens, da fdade de_ Waldir Pi
res, têm um passado tão nobre, de tfab2dho, de 
sacrfficíos e de lutas, e uma perspectiv:a tão _ampla 
de um futuro maJor~ maiJ; promissor. Minha pala
vra é em nome daqueles baf.anos que, não vívendo 
na Bahia, sofrem com a 6ahia, nesse momento .. 

de V~ª-S pessoas que se se (.~a.liz~se uma _eleiM 
ção, hoje, Antônio càrfoS Magalhães seria eleito 
GoVernador. ConcluindO este meU breve apãrte, 
sem, mais uma vez, peneúar nos méandros da 
p()lítica baiçmç., Que não é o meU terreiro .. que 
nãO tfffiinna seara, cjuer.o levar .;~.o eminente Sena
dor, à emlnenie Baricada da Bahia, este_mel\ aler
ta pari:n:rque ouvi em Salvador, ou seja, a grailde 
insatisfação _com o Oovemo de Waldir Pire:.s _e 
um diredo11amento favorável à pessoa de Antônio 
Carlos Magalhães. Conduo o_rneu aparte,"deixanM 
do c:Jaro _que sou peernedebista, sou, inClusive, 
um p_o!í6Co que dedicá· à- peSsOã do GciVernàdor 
Walc_iir Pires o_maior re~peito; mas o quadro que 
o Senador Olavo Pires, anonirnànlente, pôde tra
zer de Salvador foi _e_~~·~Mu~to 6b.rigadç. pelO áp'ar-
~ --- . . 

O SR. JCITAHY MAGALHÃES- Agradeço 
a v.-Ex"; senador Olavo_ Pires, embora discorde 
frontalmente de sua colocaçãq. V. ~ qeye ter 
falado com muito poucas pessoas, porque quem 
Vai" anOnimamente a um_ E~ado IJão tem condi
ções de ouvír uma manifeStáÇãã Verídica que me
reça crédito, corno uma pesquisa de opinião a 
respeito de um ass1.,1nto Político desse níveL. 

As pesquisas são feitàs conStantell)ente. Apesar 
do desgaste- porque l)á esse desgaste do PMDB 
em todo o Brasil, reconhece[Dos esse fato. -
ocorre, na Bahia, no seu dia-_a-dia, nobre Senador, 
que o GoVernadOr Waldli PíreS, QuandÕ visitã àlgu
mas invasões, por exemplo - temos aJgUmas 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex" dis- em nosso Estado.-, ê re_cebjdp pela população 
se. sucintamente, aquilo que está no coração de com a mesma credibilidade que teve durante a 
todos os baiçnos. V. E_xã, com su~ experiência, ___ ç"!mpanha. 
sabe, perfeitamente, que o povo. de nosso Estado S. Ex' não promete fazer obras faraónica~. nem 
não merece sofrer ess~s retaliações. . _que vai realiZar tsto ou aquilo, mas procura atender 

Quando vejo afirmações categóricas de Mínis- às_ne.~ssic;lade:s da cotnunidad_e, S. EX" ouve, en~ 
tros, de porta-vozes do Presiçie,nte, que não há tão, aqueles pobres elementos que foram -obriga-
essa retaliação, francamente, isso me repugna, _ dos_ a fazer a inva5:ão e é recebido com o carinho 
Sr. Senador. Acho que não é possível ment.lr cõm que merece a figura de um Governador eduCado, 
tanta desfaçatez, quando se sabe perfeitamente Jhanç> no trato, humUde, ma~ principalment«: ve~ 
o que se_ vem realizando_. Um dia isso terá fun raz. E essa credibijidade que lhe dª essa condição 
e, por nossa ação na Constituinte, pela vontade de manter quase que intacto 0 prestigio _que S, 
do povo brasileiro, esse fim está bem próXimo. Ex" teve durante a campanh~. Nós sabemos que 

O Sr. Olavo Pires- Permite V. Ex" um apar- como Partido nôs nos desgastamos, mas não e.m 
te? beneficio dO Sr. Antônio Carlos Magalhães. Quem 

OSR.JOTAHYMAGALHÃES-Ouç_o,com diss.e is_so a V. Ex" não conhece, nada da política 
baiana, oéKl,a. To das as pesquisas de opinião na 

prazer, o aparte de V. Ex-, Seha!ior Olavo Píres. Bahia feitas pelos órgãos de pesquisas, seja qual 
O Sr. Olavo Pires -Senador Jutahy Maga- for a empresa, todas elas demon,$.tram que Q P;;u-

lhães, sinto-me honrado em ter oportunidade de tido do ex-Governador AntônJo Carlos Magalhães 
apartear V. Ex.' Sem-pretender participar desse tem aproximadamente 1%_ (um por cento), da 
affaire surgido há poucos momentos, aqui no preferência pública. Alguns Partidos menores es-
plenário, mas com a preocupação de trazer a V, tão acim.<l .des~e partido, dessa legenda. É muito 
Ex", à Bancada da Bahta e aos nobres Senadores diferente; ele nãO .~~sUl rec.ebendo ~ benefícios 
o testemunho do que o Senador à lavo Pires pôde do nos_sQ desgaste, outros são _os beneficiários,-
detectar através de viagens empreendida_? a Salva- outros estão angaríãO.do a simpatia. Na eleição 
dor, recentemente. Não questiono a pessoa do murlicíJ)al; para a próxima eleição munidpal de 
eminente Governador Waldir Pires, companheiro Salvador, as pesquisas de_ opinião demonstram 
que merece todo o meu respeito e consideração. que-Çis (IUãtrO-Cahdidatos da Preferênciá pOpular, 
Mas, _Se.Oé!.d9r _Ju_Why Magalhães, essas minhas to,dos os quatro __ são saidos da área do PMDB. 
idas à_Bahia, a Salvador especificamente, foram _ O candidato do Sf. AiltôntO Carlos Magalhães a 
feitas anonimamente e dessa forma pude aus- Prefeito.~que é uma ffg_uta: até ·resp_eitada; eX-Pre-
cultar uma grande gama de pessoas - quero felto de Salvadç.r, está em quinto lugar c_or~ ce~c.a 
que esta minha colocaç~Q ~j~_ mais a titulo de de 4% da votação, qUQbo!, na preferêilda pOpular 
alerta-, notando um grande desgaste do Gover- Segun~()_ as pesquisas: Então, V. Ó" vê ·que ·existe 
no do eminente companheiro Waldir Pires, repre~ alguma cOisa cte científico ·aí_ nessas pesqUisas. 
sentando, automaticamente, uma certa ascenção . J;.Qquahtq que a pesquisa de V. Ex~- V. Ex~ me-
do nome de Antônio Carlos Magalhães. Pude ouvir permita - não pode merecer fé. 

_ Sr._ Presidente, V. Ex"_ foi benevolente n_o_ meu 
tempo,_ mas ·esSe tempo foi ocupado métis pelos 
Srs. Senadore_L~ isto me engrandeceU, horii"PU 
em multO o r:neu __ pr~nunciamerito e, principalM 
mente, pelo testemunho_ que os meus colegas 
puderam dar a respeito da figura do nosso Gov.er-
nador._._;- . " -

Concluindo, Sr. Presidente, esquecem-se a:s _au
_toridades fed~çais que não_é-~ administraçãç_do 
Oover:nadorW~ldir_Píres, simplesmenté,-qUé está 
sendo prejudicada por essa ação mesqUinha e 
impatrióti!:a. É o governo baiano! É o povo baiano 
que está sendo penalizado! E o povo não é tolo! 
O povo saberá reagir contra essa a~?,o despu
dor;;tQa do Presidente José Sarn~y. 

Quanto aos Ministros baianos que não ajudam 
o desenvolvimento de nosso Estado, terão noya
mente, n:as .U.rn~s. _a c·onfirmação de que alguma 
coisa mudou. 

- -- Derrotado· naS últimàs -eleições por uma dife
rença de um milhão e meio· de votos, óMinistro 
das Comunicações jâ devia ter aprendido_ que_o 
tempo da prepotência, do autoritarismo e ·da óe.s
façittez não volta, mais, e que não há malvadeza 
que recupere o seu futuro politico. Definitivamen
te, para C! povo baiano, o tempo do chicote aca
bou. 

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

Durante o discurso do Sr. Jutahy Maga
lhães, o Sr. Humberto Lucena deixa a cddeira 
da Presidênda qUe é ocupada pelo Sr. IirrCeu 
Carneiro. 

O-SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a pa1avra ao nobre Senado( Carlos Chia
relli, como Líder do PFJ_. 

O SR. CARLOS <:Ji!AREUJ (PFL - RS. 
Como Uder. Pronuncia o sesuínte d.isc~so. S~m 
revisão do orador.)" --Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores': - ·- · 

Um- fãto de ·extrefnçr sfgnificãção ·e de grande 
repercussão 'púbUCa vem preocupando o País 
com o noticiário coritinuado referente ao proble
ma da descobert~ do que seria_ uma das mais 
significativas reservas petrolífe-ras no País na llha 
de Marajô. 

A referida reserva ainda não efetivamente diM 
·mensiOnada, m"as·-clljos ii'ldíctos técniros·mõS
tram perspectivas de que naquela área do territó
rio brasileiro pudéssemos ter o suficiente para 
que o País se tOrii.assé liberado da necessidade 
de importação de produto tão fundamerital ao 
seu processo de desenvolvimento, motivam ama 
série de controvérsias, a começar pelo fato de 
que a referida descoberta decorre da participaçãO 
âe estudos aü ·realizaàos, dentro da Sistemática 
do contrato de risco entre ctPetrobrás e uma COm
panhia sediada nos· Estados Unidos, a Texaco. 
Foi feita uma varredura te<:nológíca num área de 
100 mil quilômetros quadrados e houve uma con· 
centração· da p·esquisa- numa· pãrte dessa área, 
e as informações, hoje, em poder, inclusive da 
Petrobrás, indicam, efetivamente, que, fnais do 
que meras· presunções~ hã llidfciõs -cõncretõs "de 
provas técnicãs cdffi relação -a_êssEHfpo de reserva 
e; ma:is-rlo que isto, de que se está em· face de 
unia rese,rva do chamado petróleo fino, o petróleo 
light,. da mais alta qualidade, e que, pelas suas 
características no pro<::es~ de refino, é de um 
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ônus muito menor e de_ um preçO- muito maior. 
Sería, segundo informações em mãos da própria 
Petrobrás, um petróleo simil~r àquele ~ncontrado, 
ultimamente, no Mar do Norte. Até ai, o fato em 
si, um fato técnico. No entanto- e, daí, o desdo
bramento que me traz a e_sta_ tribuna, neste mo
mento -a verdade é que há questões em pauta. 

Em primeiro lugar, a idéia de que se possa 
proceder, no decurso da discussão atual sobre 
as negociações, das prospecções e da exploração, 
há alterações sobre a própria politica energética. 
Neste momento, autorizado, e até solicitado por 
S. Ex", o Ministro das Minas e Energia, Dr. Aure-
liano Chaves, gostaria de explicitar ao Senador 
da República que S. Ex" mantém a pOSição anuo
dada, permanentemente, de maneira mu(lo c::oe
rente _e continuada. de que da sua parte não have
rá, em momento algum, qualquer tipo de pressão; 
não haverá qualquer tipo de ingestão ou de inge
rência, para ser mais exato, junto à Assembléia 
Nacional Constituinte_, para que esta venha se ma
nife-star neste ou naquele sentido, com relação 
às diretrizes a: serem adotadas no que tange ao 
problema da condução adequada dos contratos 
de risco. Entende S.~ que cabe apenas e tão-so
mente à Assembléia Nactonal Constituinte, dentro 
de suas prerrogativas, atribuições, soberania e 
competência, deliberar sobre a matéria. E cabe 
ao EJ.::ecutivo, cabe ao Governo, respeitar tal deci
são. Qualquer medida diversa desta, qua1quer ten
tativa de indução, depressão, qualquer mecanis
mo de ingerência será indevido e inaceitável. S. 
fr" não a fará, como, ademais, a condenará se 
ela vier a ser feita. 

Em segundo lugar, destaca o Sr. Mirnstro das 
Minas e Energia a importância de que se examine, 
a nível de Congresso, o problema atual, prévio 
à definição que venha a ser tomada peJa Assem
bléia Nacional Constituinte, e que diz respeito __ ao 
problema de Marajó e que diz respeito ao relacio
namento jurídico estabelecido dentro do contrato 
vigente entre_ a Petrobrás ~-a Texaco. Há informa
ções de que a companhia norte-americana, atra
vessando momentos de dificuldades fmanceiras 
e, mais do que lsso, sérios obstáculos na sua 
vida administrativa e até mesmo na sua situação 
contábil, estaria a braços com embargos judiciais 
nos Estados Grudas. E há uma cláusula no con
trato de risco que diz que se a empresa estran
geira, participante de um contrato de ris<:o, no 
decurso. na vigência desse contrato vier __ a __ ser 
tipificada como em regime falimentar ou em si
tuação -concordatária, cabe ao Brasil, através da 
Petrobrás, a denúncia e o ajuste resdsôrlo, sem 
qualquer tipo de ressarcimento ou indenitaçiio. 
E algo que está sendo examinado inclusive pelo 
departamento _Jurídico da Petrobrás e por espe
cialistas em matérias de Direito Internacional Pú
blico; em matéria de Direito Intemacional Privado 
e em matérias de Direito ComerCiãJ. --

Mas há mais, há uma proposu; da Texaco no 
sentido de preservar para sua exploração, nos ter
mos usuais do contrato de ~o. a área já identifi
cada com maior profundidade como _efetivamen
te detentora de _um manancial significativo do pe-
tróleo de melhor qualidade, nos termos rigorosos 
do contrato, e de repassar para a Petrobrás o 
restante da área, ainda não complementado na 
sua pesquisa, para que a Petrobrás faça a comple
mentação da, pesquisa e, se entender adequado, 

faça a prospecção. Ficando preservado, neste ca· 
so, para a Texaco- que não continuaria com 
a exploração e nem mesmo levaria a cabo o fina] 
de pesquisa - o direito a uma comissão, pelo 
CO!'ltrato de risco originário~ de ordem da ,50% 
do valor previamente contratado, o que dá 17% 
do desfrute da área ainda não pesquisada e que 
passaria a ser pesquisada pela Petrobrás e por 
ela exclusivamente explo~a~a. 

O_ Sr. Chagas RodrigUes - Permite-me V. 
Ex' um aparte, nobre L.ider'? 

O SR. CARLOS CHIAREW- Eu preferia 
concluir e daria em seguida o aparte a V. Ex'; 
só querO-'tondui~_ o_rac::i~íni<:i 

O Sr. Chagas Rodrigues - Aguardo, com 
satisfação. 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Este é o 
quadro de informações. 

Pieocupa~Se o Ministro das Minas e Energia 
_ c::om uma situação_ ~essa natureza, não apenas 
por seus _aspectos juridicos, não apenas pela sua 

.. incidência no momento em que a_ Constituinte 
del!bera sobre a ma_tê_ria, _mas,_ sobretudo-,- pelas 
perspectivas alentadoras, ao_ mesmo tempo desa
fiadoras e extremamente significativas, mas ainda 
nã_o definifi:Vã~ente confii'Inadas teCnicamente 

-aã armenSão das reservas, da uniformidade e_ d~ 
q~alidade do petróleo _e_ das áreas___ainda não espe
cific::amente pesquisadas que poderiam, Já em Ma

-rãfó,_confirm;!!r aquilo que se diz com relação às 
áreas já pesquisadas. -~ - . ~ 

t com esse propósito que venho a esta tribuna 
trazer o ofereciniento, a_ disposição do Ministério 
Aureliano Chaves_ de _oomparecer ao Senado da 
RepúbUça porque entende que uma decisão des
sa natureza deve ser tomada Com a mais absoluta 
e meridiana clareza, deve ser tomada com o co
nheci_rne_nto da sociedade brasileira. E, para que 
assim se.f;aça, é preciso, é indispensável, é reque~ 
rido, é exigência democrática que haja, neste par
ticular, como em tantosmrtr:os;, un:rdeb~e direto, 
frontal, sem Jlriiitações _entre o Executivo e o Con~ 
gresso Nacional, no caso o Senado da Repúblicã. 

Essa é a comunicação que me traz a esta tribu
na, _e esta é a proposição que faço à Mesa da 
Casa, sem formalismos. Não trago requerimento 
de convocação para não tipificá-lo como medícfa 
partidária; trago como uma informação do gesto 
voluntário do Ministro de Estado, antecipando-se 
·a qualquer iniciativa minha, para que, por meu 
intermédio, faça essa comunicação de disponi
bilidade, de disposição para aqui vir e debater 
com os-Srs. Senadores, com a sociedade brasi
leiia sobre matéria ao mesmo tempO tão urgente, 
tão inadiável e tão significativa e merecedora de 
uma análise aprofundada. É isso, Sr. Presidente. 
E ouço;agOfã~ O aparte-de V. Ex', ilustre Senador 
Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues - A informação 
que temos é_ a de que o honrado Ministro das 
Minas e ,Energia teria determinado que a Petrobrás 
sustasse· a celebração dess~ contrato comple
mentar. EVidentemente~. O $:1t.te se impõe é a defesa 
_superior dos interesses d,a nacionalidade. Se o 
P:MDB, e eu re_speito os pontos de vista diversos, 
o~os, se -o PMDB estivesse Qo Govemo, os 
cOntratos de risco já teriam todos sido, tanto quan
to possível, re.s<::indidos e não se cogitaria de mais 

nenhum outro, porque o programa do PMDB é 
expresso âo c:onden_ar õs conttatos_ de risc(). Por 
outrO-lado, esses cpntrato.s. d_~t risc:o, np modo 
de vef -de- eminel)teS Juristas, fóri:l!'n-considerados 
inconstituciona_i_s, .De rnQdo que o que se impõe, 
no meu modesto modo de ver, em defesa dos 
su~riores interesses da Nação, é nãq se __ admitir 
esse segundo contrato. Não é po5$ÍVel que a Pe
trobrâs passe a ser conce~io.nári~ de uma empre
sa estrangeira. E nóS deVíamoS, jâ que o-Córd!'ato 
foi celebrado, é _exigir rigorosamente o seu cum
piiinento e, se for o casQ, que sej~ denunciado, 
pois aqui, antes de mai,s nada, devemos defender 
os superiores interesses da nacl~malidade. 

ó-Sr . .Mansueto de Lavor- Permite-me V. 
-Ex" um aparte? 

O SR. CARLOS CHIARELLI- Ouço V. Ex> 

O Sr. ManSueto- de-LaVor-::..:.:.. -Goslãrl~ -de 
solidarizar-me com o pronunciamento de V. EX" 
e com o aparte do Senador Chagas Rodrigues, 
no sentido de que devemos manifeStar a nossa 
confiança no patriotismo do Mintstro Aureliano 
Chaves. Depois de tanta luta pela nacionalização 
do petróleo, depois de uma luta imensa pela con
quista de tecnologias, inclusive algumas exclu
sivas da Petrobrás, como é -o caso da ewloração 
de águas profundas, e de termos uma companhia 
que é uma das maiores do mundo, com ampla 
possibilidade de realizar essas explorações nas 
jazidas de Marajó, não é possível_que uma compa
nhia estrangelra se tome donatáríã- de uma área 
do território na.cion_al para exploração das riquezas 
Petrolíferas, ·e queira, inclUsive, dar concesSões 
à Petrobrâs. Quero apenas maniféstar a nossa 
cOnfiança no patriotismo, no discemiiriento do 
Mini~ Aur~liart_o~.çry~_es! 9t:te, iild~e. está, já 
sabemos, enfrentando obstáCulos tei'J'iVets dentro 

- "dãPróPila" Aamii'lfstração Federal. Acefca do con-
- trato de (-i_~c6, rl.Oóre Senador e_ Uder_o PFL, gosta-
-ria:_ d~ lem_!)_r~r o :episódio do contrato de _risco 
que" a-Petrobrt\S celebrou com o Jrciqu"e~-Explorava 
no. território U:aquiano a_ descoberta de reservas 

-·_-petiOiíferàs q~~ndô_ a éomJ>arihía estatal brasileira 
descobriu_ uma das maiores reservaS daqueles 
PaJs, na região de Mayhoon, no Iraque. E o que 
fez o Iraque? Alegando razões do interesse oado
nal do País, d!sse que aquela reserva era d~ tal 
monta e de taJ importância para a segurança do 
Estado iraquiano que não teria condições-de man
ter aquele coil.trato de risco. O contrato foi denun
ciado, .e o Go~o brasile!ro teY_e:- qu~ Se. sL!_bme
ter, até porque pre<::isava do petróleo -iraquiano, 
naquela época. Não é esta a proposta que faze
mos, no caso da Texaco. Não _é absolutamente 
ísso. O que se quer é O i-espeito à Soberania do 
Pais e ao contrato estabelecido, porque, do con
trário, vamos ter aqui restabelecido o instituto das 
Capitarúas Hereditárias. Espero e acredito que is
so não seja feito - e n_ão o será- multo menos 
com o patrocínio e a cobertura do Ministro Aure-
liano Chaves. · 

O Sr. POmpeu de -Sousa - Nobre Senador 
Carlos ChiarenÇPernilte-me v. EX' um breve aPar-te? --- -----_-,-~----- ___ , -

O SR. -~Q$ CfiiÁ.Rá.i{~- N~bre Sena
dor Pompeu de Sousa, ouvirei V. Exl', mas a:ntes 
g~a de dar um .Pequeno aparte aos que foram 
feitos no .de~urso da comunicação de Liderança, 
extra-regimentalmente. 
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En1prtineiro lU:Qar, o que gostaria de-pOnderar 
a V. Ex•, iildependentemente do que conste no 
programa do Partido ao qual estão vinculados 
e que foi referido aqui pelo ilustre Senador Chagas 
Rodrigues,- o que estamos trazehdO aqui é uma 
situação política, jurid(c:a e económica. O que es
tamos trazendo aqui é a informação de um fato 
concreto. E mais do que isto, o-que estamos dan
do ciência a esta Casa é da disposição do Ministro 
de Estado, em primeiro lugar, mostrar-se absolu
tamente, como-corresponde uma postura demo
crática, indisposto, nã-o disposto a qualquer me
dida de pressão sobre a Assembléia Nacional 
ConstitUinte, 'em termos -di!lquilO que lhe corres
ponde, como atribuição, a ela Assembléia Naclo
nal Constituinte; de focar normas e_diretrizes sobre 
a política energética do País. 

Em segundo lugar, êrue, antes dessa delibe
ração e por força de um ajuste existente antecipa
damente celebrado, estamos com a necessidade, 
como País, de definir relações com urna empresa 
estrangeira que tem um contrato vigente e que 
tenta, seguramente no seu interesse, aJterá-lo, 
ajustá-lo para a exploração de tpl'la área que se 
identifica como de grande capacidade de reserva 
de petróleo da melhor qualidade. E o intuito do 
Ministro, espontaneamente, em trazer a questão 
para debate público, aberto, claro, democrático, 
nesta Casa, o que é, por si só, uma demonstração 
da sua formação democrática, não apenas em 
termos teóricos, mas a sua efetivaçáo prática. Esta 
é a questão fundamental. 

Quanto ao perffi do Ministro Aureliano Chaves, 
evidentemente, neste particular, como em tantos 
outros, eu tenho a impressão de que a sua postu
ra, a sua linha, a sua coerência, a sua ética não 
estão em jogo, nem em pauta. S. & sempre 
foi, "claramente, um defensor do monopólio e~l 
do petróleo. Foi antes, ajudandO nesta conqUista, 
e continua a sê-lo, agora, como Ministro de Esta
do. Não mudou no exercido do poder. Manteve-se 
na mesma linha de coerência de um homem con
victo, consciente e sério. Apenas tri:tta-se de um 
episódio _sério, importante, qüe O leva trazer a 
questão como conviria, quase que num processo 
parlamentarista, a debate prévio, para que nin
guém se manifeste sem conhecimento detalhado 
da situação porque agora mesmo eu estou ouvin
do manifestações diversas. Há quem queira rom
per totalmente o contrato, aludindo o exemplo 
iraquiano. Há quem queira exigir O cumprimento 
integral do contrato nos moldes do celebrado. 
J'l1as, o mais importacte é que qualquer posição 
se tome a partir da poSSJbilidade concreta dessa 
audiência, desse debate, que nós teríamos, aqui, 
se quiser, porque não cabe_ aqui chegar, a seu 
talante, o Ministro com a direção da Petrobrás 
que aqui estaria, viria assesSorá-lo ou viria acom
panhando-o para que se fizesse essa discussão 
sobre matéria que nós não podemos, tenho certe
za, nem queremos, tenho convicção, nos omitir. 
Ex" qual de nós queremos interferir, e temos o 
direito e o dever de interferir Com a noSSa oPinião, 
com o nosso juízo crítico com as nossas_ suges
tões, com muito mais c-onsistência na inedida 
e na proporção que nós terihamo.S em mãos todos 
os elementos, desde os elementos técnicos, a ní
vel geológico, a nível do aridamente dessas pros
pecções; a nível do limite a que foram estendidas 
essas pesquisas, como também os elementos 
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coritratuais que hoje vinculam a Petrobrás à Te-
xaco~' -

Essa é a questão cjue me parece de extrema 
valia para o Senado da Repóblica, sem que isso 
implique previamente em qualquer tomada de 
posição ou que alguém abra mão das suas con-
vicções. _ 

Essa é a questão que gostaria e que estou colo
cando, e é nestes termos e nessa linha que sugeria 
que o debate se fizesse. 

Ouço o OObre Senador Pompeu de Sousa e, 
depois, o nobre Senador Roberto Campos: 

O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Líder 
Carlos _onarem. V. __ Ex'.Q'u~Se que me-Cllsj)énSa 
do aparte, porque_ V. -Ex' pare_c_~ __ que adivinhou 
o que iria âíié-r, ]Ustàiilénté,-coiii.O ·um velho-COm
batente da _lutado "O petr91eo -~ nosS():·, que parti
cipou, juntamente com o MiniSfro Aureliano Clia
ves, de uma histórica reunião na sede da minha 
casa; que é a Associação Brasileira de Imprensa, 
para a reafirmação dessa luta em defesa do mo
nopólio estatal do petróleo e contra os contratos 
de risco. Ouero _manifestar as minhas cong_ratu
laçõ_es a V. Ex·- por_:_ter traziClo esta iniciativa do 
Sr. Ministro Aureliano Chave-s, e, ao mesmo tem
po, as nossas congratulações, _e mais do que con
gratulações, ag_radeciffientos a s: Ex' o digno Mi
nistro Aureliano Chaves, de _assumir esta iniCiativa 
de, _espontaneamente; se p6i à disposição ·do, Se
nado Federal, para aqui vir d~utir com a CaSa 
da Federação o problema deCisivo que ê a ie.gali
dade ou ilegalidade dos_contratos de rlsco, a cons
titucionalidade ou inconstitucionalidade dos con
tratos de risco, e, portanto~ a continuidade ou des
continuidade dos contratos _de risco. Consjclero 
isto da maior_ importância:" Estou certo, e faço 
mesmo um apelo ao nobre üder do meu Partido, 
o SenadOr Fernando Henrique Cardoso, que dê 
o pleno apoio do PMDB a esta iniciativa de S. 
Ex' o Ministro Aureliano Chaves, para que nós 
aqui o tenhamos numa sessão póblica a discutir 
com o Senado Federal e com a própria Nação 
brasileira este problema vital para a nacionalidade. 

O Sr. Roberto Campos - Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. CARLOS CHIARELU - Agradeço 
-a manifestaÇ-ão de V. EX e vejo que fuj bem enten
dido na tentatiVa de traduzir a iniciativa do Sr. 
Ministro Aureliano Chaves. _ 

Ouço o Senador R_ç:>be~os C_ámpos. 

O Sr. Roberto Campos -Ilustre Uder CarlOs 
ChiarellL É, sem dóvida, interessante: a oferta do 
.Ministro das Minas e Energia, o meu prezado ami
go Aureliano Chaves, de_ comparecer ao S_enado 
para a discus~o do problema. Entretanto, eLl 
acharia mais Util o compatecimento do Presidente 

-da Petrobrás, obviamente mais informado tecni
camente sobre a complexa contratualística_de 
contrato de risco. Não acredito que hauriremos 
dessas explanações grande enriquecimento inte
lectual~ porque a complexidade dos contratos de 
risco_ é_enormé. A t"erminotogía toda é elnbuçada 
em--parâmetros técnicos. Como Embaixador _em 
Londres, já ~rlu~~l um d~sses_ contratos e con~ 
fesso que entendi muito pouco; apesar de ter um 
treinamento que, sob c~rtos _aspectos, se assimila 
ao da engenharia. Entretanto, o _debate é sempre 
útil, desde que_ _não transmitamos a impressão 
de que novamente o Brasil se expõe internado--
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nalmente à desconfiança quanto ao seu sentidO 
de respOnsabilidade contratual. O Brasil jâ-tem 
uma crise de credibilidade internacional extrema
mente séria Já passamos o calote, dedarando 
a moratória firianceira. Infelizmente, o PMDB, ao 
que rn_e parece, é_ o ónico partido na história mun
dial _que_ te111, cqmo objetivo programático decla
rado, uffiã ri10iãi6ria. Há partidos de todas as na
turezas: partidos Ieninistas, bolchevistas, menche
-...j~. socialistas, progressistas, regressistas, rea
cionários, conservadores, liberais. o·que a História 
não cOnhece, até hoje, é um partido da moratória, 
um partido C1JjO ol;>jetivo programático é o-calote. 
É uma ·contribuição singular do PMDB para a 
História, não só -brasileiia lnas lntemacional. E 
agora vejo, com certa apreensão, que os grupos 
xiitas da Petrobrâs - e isso nada tem a ver com 
o. sensato Presidente da Petrobrás e espero que 
não se transforme numa intimidação do Ministro 
das Minas e Energia - querem criar uma nova 
espéde de calote. Ao invés d() calote financeiro, 
teremos agorã o ciilote geológiCo. Quer dizer, um 
distrato unilaterial de um contrato de risco. Lem
bramos que os contratos_ de risco antes de assina
dos, foram Qbjeto de exaustivos exames técnicos 
e jurfdicos. Se impugnássemos agora a constitu
cionalidade de wn deles, que por acaso teve êxito, 
Isso parec-ena -uma atitude ~ lflVolfdade contra
tual. Aliás, uma das grandes dificuldades que_ es
tão enfrentando nossos negociadores no exterior, 
em todos os terrenos, é a impressão que hoje 
se fumou, no exterior, de que o PaJs é uma socie
dade caracterizada por frouxidão contratual, que, 
seguramente, seria agravada se, ao calote finan
ceiro, adiclonassemos um calote geológico. Lem
bramos que a Petrobrás tem também um proble
ma de reciproddade. A Petrobrás é signatária de 
vários contratos de risco no exterior, e, certamen~ 
te, não gostaria de ser tratada com frivolidade, 
caso tenha êxito nas prospecções. e, já teve êxito 
em algumas delas. O tratamento iraqUiano é típico 
de país :SUbdesenvolvido, não é modelo a adotar. 
Aliás, eu gostaria de dizer francamente, uma vez 
que muita gente pensa assim, mas, tem medo 
de dizê-lo, que monopólio de petróleo é coisa 
de --país· subdesenvolvido. Nurrdivro, que estou 
escrevendo. ~iás, vou incluir como uma -das defi
nições de país subdesenvolvido, a seguinte: -
país que insiste em confundir monopólio de petró
leo com soberania nacional. Se considerarmos 
o elenco de pai ses desenvolvidos, que são particu
larment~._ aqueles da OECD, não há nenhum que 
tenha monopólio de petróleo. A Rússia não per
tence à OECD nem ·é potência f'iilãri.Ceíi-a. Sé cOn
tarmos Estados Unidos, Inglaterra, França, Ale
manha Federal, Itália, Canadá e Japão, que são 
as sete_-potênciaS- de lideranças financeiras, ne
nhuma delas tem monopóli_o estatal de petróleo. 
O dito habitual, muito freqüente entre políticos 
brasileiros, de que o monopólio de petróleo é 
condição de soberania, é, simplesmente, uma 
paJVOíce à luz da História e das realidades econó
micas mundiais. Não há, portanto, a meu ver, 
nenhum· inconveni~nte e~~Ç_eiiarrnos a~ Propo
sição do- ilustre Ministro de explicar a situação 
da llha de- Maraj6 _c;ros Senadores. Acredito _que, 
se a explicação for realmen-te -fécnica, pouCo eil-
tenderemos. 

Seria mais apropriado uma explanação do pró
prio Presidente da Petrobrás, que tem, por assim 
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dizer, a mão na massa e conhec:irnentos técnicos 
mais operacionais e mais profundos sobre o as
sunto. Muito .obrigado. 

O SR. CARLOS CHIARELU - Agradeço 
o aparte ele V, Ex" _Gostaria de salientar que, em 
primeiro lugar, o oferecimento do Ministro, S. Ex!' 
o faz em seu nome e, evidentemente, em nome 
das entidades, organismos e empresas vinculadas 
à sua área O Presidente da Pet!obrás ou os direto
res da companhia, segura~ente,_o -acorrlpanha
riam, se isso fOS$e julgado _II._ecessácto, na condi
ção de assessot~s. posto que, poHticamente, 
quem responde pela área, é o Min!s_tr_o __ de Estado. 

Em segundo lugar, a questão da preferência 
pela vinda do Presidente da Petrobrás, de _certo 
modo, eu discordaria, porque se V. EX' meSmo 
afuma que uma ewosição técnica nãO seria en
tendida pelo Senado, de tão complexa que _seria~ 
e se o _Presidente aqui viria, por ser mais técnico, 
seria convidar alguém para que mais, confusa7 
mente, para nós falasse, e menos nós entendês
semos, o que não seria, rigo_rosamente, o _mais 
adequada. -

Entendo que qualquer assunto, por mais com
plexa que ~ja, pode s_er perfeitamente entendido 
por pessoas de bom-senso e de \JJP nível de for
mação qualificadaLcomo, tenho certez,:,., é Q desta 
Casa. Nós, como· políticos, somos_ especialistas 
em assuntos gerais, e nã_o podemos partir-do pri-n
cípio extremamente burocratizante e tecnocrático 
de que há pessoas, que s~O as detentoras das 
verdades de compartimentos teCnifica,dOO, e ·que 
não se_~:emos capazes, devidamente informados, 
de poder manifestar-nos sob~ o P!ÇI~Iema, posto 
que, ao final, feito o enx.ugamento do aspeCto 
tecnológico e jurídico, há uma questão política 
em pauta. Sobretudo, Sr. Pl:e..sJàente, a m<:~nifes
taçãa que aqui fiz não .foi no s~ittldo nem de 
induzir as manifestações passionárias a nível parti
dário, favoráveis ao Partido "~", ou "B"; como, 
por exemplo, a manifestação d.o m~u ilustre ~mi
go, estimado Senador Chagas Rodrigues, que re
lembra que o PMDB, se fosse Governo - e fico 
sempre surpreso, porque ele tem quinze Minish-QS 
de Estado, então não sei qual o percentual nec~~
sário para ser Governo ~ nem também a prévia 
manifestação~ bastante contundente, de posições 
prévias, do ilustre Senado( Roberto Cahl_pos. 

O que eu trouxe aqui foi a perspectiva do deba
te, do aprofundamento e do exame da. possibi
lidade concreta ele ouvir esse depoimento. Eu 
gostaria de poder indagar, independentemente 
das convicções que já tenho, para, bem infor
mado, poder, ai sim, livremente, ter uma posição 
mais _cabal e clara, que me pare<:e uma postura 
mais racional e co.mpatível, sem paixões prévias 
e sem comprometimentos ante!=ipados. 

O Sr. Mário Mala-Antes que V. l:X' termine, 
permite um aparte? 

O SR. CARLOS CHIARELU- Ouço V. Ex', 
ilustre Senador Mário Maia. 

O Sr. Mário Maia - Estou de acordo com 
V. EX' na sugestão que_ faz de trazer ~ Ministro 
das Minas e Energia, para -explicar os fatos, com 
melhor detalhe, do que aqueles que V. Ex' dá 
ao expô-los perante o Senado da Repúbllca. Sem 
entrar no mérito da exposição de. Y. f7, qu~o 
estranhar o aparte do nobre Senador Chagas Ro
drigues, quando S. ~ afl!1T1a ·que, se o PMDB 
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estivesse no Govemo~já teria denunciado e rescin~ 
dido os contratos de ri?CO para exploração do 
petróleo. Ora, Sr. Sen(,\çlor, ~ públicO e notório, 
e do conhe<:imento da Nação toda, que o PMDB 
é majoritário nas _auas Casas_·do Congresso, Sena
do da República e Câmara Federal, e, ratificando 
esta posição de hegemonia, também é majoritária 
na Assembléia Nacional Constituinte, com 304 
Srs .. C.OiisfitUintes. O PMDB tem os 22 dos -23 
Governaâores da Fecjeração. _Ê sabido que Sua 
Excelênc_La_._ q__S_~hor Presidente da República, é 
filiado ao PMOB._Qra, Sr. Senador, não sei o que 
é estar np Governo, quando_ o nobre Senador 
Chagas Rodrigues, -ainda a maioria doS Minis
tros é do PMDB, com essa_ exj,jberância de partici
pação no Governo-, d.iz que não está no Gover
no, e por isso não-tem força para modificar_ as 
leis, que prejudicam a soberania nacional. Erà 
esta a observação que queJ:ia fazer ao seu dis
curso. 

O SR. CARLOS CHlARELU- Eximo-me 
de fazer com,entários .sobre este c_onceito_ de parti
cipação, já que o meu propÓSito era outro. Mante
nho a vertente básicª da proposta, que reitero 
aó final, no sentido de que a Casa tome, pelos 
canais regimentais adequa-dos, se entender con
vehie.nte, compatível e oportuno, a iniciativa de 
fazer os cantatas necessários, definir datas, que, 
.seguramente, deverá ser ero breve, para que te
nhamos a possibíiidade de terem esse acervo de 
informações, quer do Ministro pessoalmente, quer 
daqueles ~sessores1 que com S. Ex" a(Jui campaL 
rece!jo, n_um debate francQ, públíco, sobre maté

-ria de tamanha importâ~~fa, tão dedsiva, inclu
siVe, no processo de desenvolvimentO do Pals. 

É esta i!l comunicação que_ fi_!lço; nesta hora, 
e que deixo a critério da_Mesa e do Plenário do 
Senado da República. (Muito bem!) · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A 
Mesa examinará, oportunamente, a proposta do 
Uder, Senador Carlos cruareliL 

Concedo a_ palavra ao nobre Senador Fernando 
Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO (PMDB - SP. Para uma questão de ordem. 
Sem l'evisão d.o orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: - · 

J:: de fato para ~ma breve comunicação de lide
rança, sem apartes. 

Queria dizer que o PMDB se junta, e com ale
gria, à proposta, na verdade nem é wna propOsta, 
gostaria de ser, também ele, o beneficiário com 
a presença aqui do Sr. Ministro Aureliano Chaves, 
pelas razões que já foram extensamente mencio
nadas por vários dos Senadores que aqui falaram. 

- Neste momento me pare<:e que é de justiça dizer 
que esse tipo de reação, como a que teve o Sr. 
Ministr9 Aureliano Chaves, é precisamente aquela 
que gostariamos que todQ$_95 Ministros da Repú
blica tivessem. Que qualquer problema de rele

-vãnc:ia fosse imedi_;;rtamente trazido ao Congresso 
ç_om es~ mesma s~renidade, com esse espírito 
de colaboração demonstrado pelo Ministro· Aure

, liano Chaves. 
Vê-se, portanto, que nem sempre o Governo 

está se_m voz que.-o proteja, que o defenda, porque 
quando o· Góvemo -atua com Correç~o, como o 

. f~ o Mini~tro _ A~reliano Chaves, imediatamente 
o Senado todo é o priri1elro a recOnhe<:er esta 
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cotr~çã,o e ben~ficiar-se mesmo dessa disposição 
de o_ Ministro aqui comparecer, o quantO antes, 
Sr. Presidente. 

O que queria dizer, Sr. Presidente; algo bi'eve, 
e talvez não tenha o mesmo significado-do que 
foi mencionado anteriormente pelo Senador C<M7 

los Chiarellí, mas que diz respeito ao funciona
mento desta_ Casa. 

Pftrece~me estranho, Sr. Presidente, que nós 
todos, inclusive os Uderes, sejamoS surpi-eendi
dos por convocações do Senado, e ~i a razão 
para isto. ~ porque estamos sem agenda. Esta
mos funcionando nas brechas,_ nas frestas que 
se abrem na Assembléia Nacfonã.l Constituinte. 

Pediria a V. Br que transmitisse ao Pr_esidente 
da Assembléia Nacional C.onstituinte a nossa 
preocupação a este respeito. Já o fiZ, mas pare
ce-me que não tive a força suficiente para conven
cer o Presidente 0\ys~s Guir:narães da neces
~dade de terinos umã. agenda. Não é possível 
que 40~ ou _500 pessoas· não possam organizar 
a sua Vlda - nem a pessoal, nem a polítk:a e 
nem a proftssional - por não dispOr de uma 
agenda. l~o não tem cabimento. É preciso que, 
d~ uma vez_ por tOdas, se_ estabeleça um horário, 
dizendo que o Senado vai se reunir tal e tal dia 
da semana, de tantas a tantas horas, se não será 
algwna coisa de injusto, injusto para com os c:ole
gas que ná() podem estar presentes ocasional
mente, e nós, realmente, estamos sujeitOS a cir
cunstâncias_ a_bsolutamente imprevisfvels. 

Peço a V. ~ que, formalmente, comunique-se 
com o Presidente da Assembléia Na"donal Consti
tuinte e que defma qual ~>erá o nosso horário -de 
funcionamento. De outra forma, não ~jo como 
poder fazer C?f!l_que .~s_ses~ sejam, real
mente, treqüe!Jtàâas, assiduamente, pelos Srs. 
&:n-ª--dores_. Nós não.temos nem .a:. fprça· de lide· 
rança parã -pedir que ·estejam aQUi~- postó que, 
de repente, se re~Jve que haverá uma sessão 
e. que, muit_as vezes, nessas sessões, se discutem 
temas relevantes em que se tomam decisões de 
importância. Creio_que não há nada que _desculpe 
o fato de, até hoje~ nós não termos uma agenda 
de funcionamento. 
Pe~o a V. EX" (Jue sejà escn"'fóna de_firUçãq desse 

horáno porque, de outra forma, não é passivei 
que se regularize o funcionamento da Casa. (Mui~ 
to bem! Palm_as.) 

O SR. PRESIDENTE (Di~ceu Carneiro)- A 
Presidênda recebeu, do Presidente da amara 
dos Deputados, consulta sobre a possibilidade 
de real@ção de sessão solene do Congresso Na
clonai para comemoração· do primeiro centenário 
da abolição da escravatura. 

Tendo o Senado, entretanto, aprovado, em 14 
de jane!ro último, requerimento de autoria do Se
nador Fernando Henrique Cardoso e outros Srs. 
Senadores, solicitando a realização de sessão es
pe<:iai do Senado com a mesma finalidade, a Pre
sidênc_la consulta o plenário se concorda cqm 
a_ transformação ~ sessão especiaJ do Senado 
em sessãO solene do Congresso NacfOnal, desti
nada àquela homenagem. (Pausa.) 

(Assentimento do Plenário.) 
A Presidência, a~endendo à Qe.liberaç~o_ da CaM 

sa, convocará, oportunamente, a sessão. · ·- - ~ 
Sobre a mesa, . expediente que será lido p"elo · 

Sr. 19-Secretário. 
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O Sr. Cid Sabóia de CaJvalho- Sr. Presi~ 
dente, para uma questão de ordem, peço a pa
lavra. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra, para uma questão de ordem, 
ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Para uma questão de ordem, sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Havia o Seli.ador que lhes fala, neste instante, 
se inscrito para falar, hoje, aqui do Senado. Quero, 
então pedir a V. Ex" o cancelamento desta inscri
ção. Fica, no entanto, um protesto, pOrque a cada 
dia se estreita a possibilidade de um Senador da 
República ter participação ativa, inclusive, em te
mas da maior importância, dentro da realidade 
nacional. 

É muito difícil o que está acontecendo, aqui, 
é muito difícil o que está acóriteceri.do, também, 
na Assembléia Nacional Constituinte, e a existên
cia das Uderanças, mesmo da Constituinte, invia
biliza a participação daqueles que não foram guin
dados à posição de üder e Vice-Líder. O recurso 
de publicar o discurso me parece triste e ddiculo, 
inclusive, capaz de iludir a própria opinião pública. 
E como este Senador gosta mesmo de falar de 
improviso e no calor do trabalho, no calor da 
luta, peço a V. Exl' o cancelamento dessa inscrição, 
mas que me garanta a palavra na próxima reW1ião. 

Não é possível, Sr. Presidente, ficarmos, à mer
cê de uma verdadeira loteria senatorial, para acer~ 
tarmos na sorte e saber se vamos ou não vamos 
falar. Porque, do contrário, está havendo a cate
goria dos privilegiados do Senado, da Câmara 
dos Deputados, prMlegiados na Assembléia Na
cional Constituinte. 

Enquanto isto, os Estados perdem porque os 
seus representantes ficam sem direito a voz. 

Fica esse registro. Sei que V. ~ não dispõe 
de um mecanismo regimental pelo qual possa 
responder a essa questão de ordem, mas fica 
o apelo aqui aos costumes da Casa, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A 
Presidência esclarece que cumpre o Regimento 
quanto às inscrições e solicitações das palavras 
das lideranças. E, uma vez cumprida a primeira 
etapa da sessão, passa à Ordem do Dia e garante 
as inscrições de todos os ·oradores após a Ordem 
do Dia. V. Ex" está inscrito logo após ó- Senador 
Leite Chãves, e também seguido do Senador Ro
nan Tito, que serão -chamados após a Ordem 
do Dia. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 o..secrefá.riO: -

É lido o seguinte 

REQ{)ERJMENTO 
N• 17, DE 1988 

Nos termos do art. 222 do Regimento Interno, 
requeremos que seja realizada sessão especial 
do Senado Federal, para homenagear o Senhor 
Senor Abravanel (Sílvio Sântos), Presidente do 
Sistema Brasileiro de Televisão - SBT, em data 
a ser oportunamente marcada 

SalélCfaS sessões, 24-de reYeieTrO de 1988.
Carlos Alberto -João Cãstelo- Fernando Hen

-rique Catdoscr=-- João Menezes- Itamar Franco 
-Alexandre Cõsta...:.:.... Márfo_Maia- Nelson Car-
rieli'O- =- Maurício- COriêa - MaUro Borges -
Cid Sab6ia de Carvalho - Mauro Benevides -
Pompeu de_ Sousa - O lavo Pires -CarlOs Chia
rem- Jutahy Magalhães -Carlos De'Carli
Mansueto de Lavor- José Paulo Bisol- Nelson 
Wedekin - Alfredo Campos - José Richa -
Ronaldo Aragão ....::. J'ram Saraiva - Ronan Tito 
-Wilson Martins- Dirceu Carneiro- Luiz Viana 
- Almlr Gabriel- Ruy Bacelar- Chagas Rodri· 
gúes _ ....:.ri'ãrlcisCô Rolleiliberg - Roberto ·cam~ 
pos ~Leite -Otaves --José Fogaça - Rachid 
Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO)- De 
acordo com o art 279, item I do Regimento Inter
no, esse requerimento será objeto de deliberação 
após a Ordem do Dia. 

OSR.PRESIDENTE(DirCeuCameiro).....:...Es
tá esgOtado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

OliDEM DO DIA 
Antes de dar início à Ordem do Dia, a Presi

dência comUiüca ao_PleOáriO que-OS-itens 2:4 e 
25 da pauta se referem a mensagens relativas 
a pleitos da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 
e não do Governo do Estado, como ali constam, 
por lapso. 

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

É lido o seguinte: 

REQ{)ERJMENTO 
N• 18, de 1988 

Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regi
mento interno, requeiro inVerSão do Ordem do 
Dia, a fim de que a matéria constante do item 
n9 14 seja submetida ao Plenário em P lugar. 

Sala das sessões, 24 de fe_vereiro de 198a -
Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO);_ Em 
votação o requerimento lfdo. 

Os Srs. Senadores que o_ aprovam permane
çam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
O_ Sr. Rachid Saldanha Derzi- Peço verifi

cação, Sr. Presidente. 
Sr. Presidente, está em pauta um entendimento 

entre os Senadores para riós lini.parmos-a pauta 
e aprovarmos todas as proposições constantes 
da Ordem do Dia. Hoje, esperamos concluir com 
os -nobres Senadores esse entendimento e, na 
próxima sessão, espero que p--ossamos-desobs
truir e continuar nossos trabalhos. 

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo -a pãlavra ao nobre Senador Jamil Had
dad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs, s-enaclor.es: 
- Mais uma vez, vemos a atitude do Uder do 

GoVerrio, nesta Casa, tentando irripedir que o Po-
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der Executivo dê a esta Casa informações neces
sárias a respeito de uma assunto extremamente 
polémico, qual seja. o da concessão dos canais 
de rádio e _televisão. S. EJc'i' cumpre o seu-papel 
de evitar a transparência deste Goverttõ, que lião 
deseja-, na realidade, que seus atas sejam vigiados 
pelo Poder Legislativo. Mas, quero deixar bem 
claro a S. EX', neste momento, que em qualquer 
mensagem de interesse do Poder Executivo não 
faltarei mais a uma sessão do Senado - terá 
de minha parte a solicitação de verificação de 
quorum. V. ~ • .como· Líder do Governo, que 
trâ.te de colocar em plenáiici o número regimental 
para qU~_~s-propostas seja-m aprovaaas. -

Quero delXar liem Claro a mínha--eSfiailheza, 
mais uma vez, porque S. EX> ontem havia me 
dectãrado que hoje não -pediria-venficação de" vo
tação, mas provavelmente recebeu ordens do Pa
lácio do Planalto, já que lá esteve e_ só agora che
gou. De maneira que a partir deste momento, 
mais uma vez reitero o meu posicionamento; serei 
Oposição como me preceitua e como me permite 
o Regimeli.to do senado e Será OlhO por olho, 
dente por denti-ã ãtitude que toma em relação 
a este simples _e únfco Senador do Partido Socia
lista Brasileiro. 

O Sr. Rachld Saldanha De.-.1 - Sr. Presi
dente, peço a palavra para um esclarecimento, 
por ter sido citado. 

O Sr. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concec;lp a palavra a V. Ex!' 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Não 
havia aftrmado que hoje votaria o requerimento 
do nobre Senador Jamil Haddad; disse que o re
querimento de S. Ex' tinha as minhas simpatias, 
mas estava em entendimento, inclusive com o 
nobre Senador Ronan Tito e, -de comum acordo 
S. EX'~ ontem solicitou que pedisse a verificação 
para que depois- pUdéssemos conversar e, nwn 
entendimento,- aprovássemos todos os pedidos 
de empréstimos que estão em pauta, que estão 
na Casa e os qile vão ser solicitados para_ que 
venham para o Senado, a fim de ·atende-r à reMndi· 
cação dos Srs. nobres Senadores de vários Esta
dos, ql.re-ainda não foram contemplados. 

Então, é- eSte o esclarecimento que tenho a 
dar ao meu nobre e querido irmão Senador Jamil 
Haddad. 

O SR. PRESIDENTE (Dlrceu carneiro) -_A 
Presidência Wi si.Ispelider a sessão por dez minu
tos, em obediência ao disposto no art 327 do 
Regimento __interno,_ antes acionando as campai~ 
nhas, a ftm de que os Srs. Senadores compa
reçam ao plenário. 

(Suspensa às 13 horas e 2 minutos. a ses
são é reaberta às 13 horas e 6 mínutos.) 

OSR.PRESIDENTE(DirceuCarneiro)-Es· 
tá reaberta a sessão. Sendo evidente a falta de 
quorum, as matérias em votação ficam adiadas 
para a próxima sessão. 

São as seguintes as matérias aâ~a.das:-

3 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 30, DE 1988 

Votação, em turno único; do Projeto de 
Resolução n9 30, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Itapuranga, Estado 
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de Goiás, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
48.000,00 Obrigações do T escuro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

4 

PROJETO DE RESOLUCÃO 
N• 31, DE 1988 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n' 31, d~ 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Janduis, Estado do 
Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no va1or correspondeÓte, em cru
zados, a 8.424,51 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo __ _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
Pleádo. 

5 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 32, DE 1988. 

Votação, em turno ún{ço, do Projeto de 
Resolução n9 32, de 1988, qué aii(Orfia a 
Prefeitura Municipal de Monteiro, Estado ela 
Paraíba, a contratar operação de crédito. Jlo 
valor correspondente, em cruz~dos, a_ 
80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional_ 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferidO em Ple
nário. 

6 

PROJETO DE RESOLQÇÃO 
N• 33, DE 1988 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução no:- 33, de 1~8~,-_que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Mococa, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
21.146,62 Obrigações do T~S!o_yro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

7 

PROJETO DE RESOLUÇÃO, 
N• 34, DE 1988 

Votação, em tumo único, do Projeto de 
Resolução no:- 34, de .. l988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Alvinópolis, Estaclo 
de Minas Gerais, a contratar ope'rãção de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 20.000,00 Obrigações do Tesou(o Nacio
nal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

8 

PROJETO D_E RESOLUÇÃO 
N• 37, DE 1988 

Votação, em tu mo único, -do Projeto de 
Resolução n" 37, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Angélica, Estado do 
Mato Grosso elo Sul._-ª _çontratar operaÇão 
de crédito_no valor correspondente, em cru-
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zados, a 4.600,00 Obrigações do T esour_o 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pie
- nário. 

9 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
- N• 38, DE 1988 

Votação, em turp.o único, do Projeto de 
Resolução no:- 38, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, Es
tado do Rio Grande do Su1, a contratar opera
ção 'de crédito no valor ~rrespondente, em 
cíúZados, a 13519,74 Obrigações do Tesou
ro N'ac;ionai- OTN, tendo 

. PAREcER FAVORÁVEL, proferido em Ple-
nário._ - -

10 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
· N• 39, DE 1988 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n'i> 39, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura M-Lil1icipal de Janduís, Estado do 
Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito nà valor correspondente, em cru
zados, a 2.790,00_ Obrigações dQ Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 
_ PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-
nário. - --

11 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
"-·" ,_No.4Q, DE 1988 

Votação, etn turno único, do Projeto de 
Resolução n'i> 40, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Anastácio, Estado do 

- · Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 49.342,11 Obrigações do Tesouro 

-- Nacional- OTN, tendo 
_ PARECER FAVORÁVEL, pfoferido em Ple-

nário. 

12 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
. N'41, DE 1988 

-Vd;Ção, --em- t~~O único, dO PrOjeto de 
Resolução n'i> 4_L_de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Munidpal de Antônio João, Estado 
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito .no valor_ correspondente, em cru
zados. a 4.800,00 ODrigações do Tesouro 
Naciona1 --: OTN, tenda 

PAREcER Ft~VORÁVEI, proferido em Pie-. 
nãfío. 

13 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 42, DE 1988 

Votação, em turno único, do Projeto de 
ResoluçãO n" 42, de 1988, que autoriza a 
Prefeib,lr.;t Munlcipal de Arai Moreira, Estado 
do Mato Grosso do Sul, • contratar opera~o 
de crédito no volor correspondente, em cru-
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zados, a 48_.411,27 Ol?rigações do Teso~o 
NacionaJ _: óTN; tendO - - ~- ~ 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Ple
nário. 

14 

REQUERIMENTO 
N• 10, DE 1988 

Votação, em turno único, do Requerimento 
IT' 10, de 1988,- de autoria do SenadorJarnil 
Haddad, solidt&ndo, ~o Ministério .das Comu
nicações, informações sobre o_.cri~rio ado
tado pelo atual governo para a c.onc~são 
dé canais- de rádio e de televisão atrav~ da
quele Ministério. - - · -

O SR. PRE5_1ÓENTE (DirceÚ ca_rrieii:O} ~ 
Item 15: 

Mensagem n~ 54, de 1988 (no 62188, na 
origem), relativa à proposta para que· seja· 
-autorizada a Prefeitura Municipal de Toledo, 
Estado do Paraná, a contratar _operação- de 
crédito no valor corre_spondente, em cruza
dos~ a 20.864,66 Obrigações doTes-curo Na
cional- OTN. (Deperidendo de parecer.) 

Nos termos regimentais, designo o nobre Sena
dor José Ri eh a para proferir parecer sobre a ril.e_n
sagem e oferecer o respectivo projeto de r~o
luç_ão_. 

O SR, JOS!lRJCHA (PMDB-PR. Para emitir 
parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Senãâores: 

Com_ a Mensagem n" 54, 1988, o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado Federal a autorizaçâ"o para __ que a Prefeitu111 
Municipal ~e T9ledo (_PR) con_tr.ãte, junto à Caixa 
Econômíca Fedi:ral, esta na qualidade de gestora 
do Fulldo de Apoio ao Desenvolvirriento Social 
- F AS, a seguinte operaÇão de crédito: 

1. Proponente -
1.1 Denominação: Município de Toledo 
12 LocaJizaÇão (sede) Rua Raimundo Leonar

di, 1586- Toledo/PR 
- 2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzado, a até 
20.864,66 OTN. 

22- Objetivo: Aquisição de veículos para trans
porte escolar. 

2.3 Prazo: .Car_l:ncia; até 1 {h1,.1m) ano; Amorti-
zação; 3 (três_anos). . . -

2.4 Encargos: Juros de .3% ao ano, Cobrados 
trimestra1rnente, sendo o saldo devedor· reajus
tado de acordo com o íncUce de variação das 
OTN. .. 

2.5. Condições de Liberação: O)itlanclamento 
será liberado em parcelas, de acordo çom o cro
nograma a- ser apresentado. 

2..6-Garantia: vinculação de parcelas do Imposto 
sobre a CirculaÇão de Mercadorias -ICM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 1.292, 
de 12 de ~tef!lbro_ de_J9S6._ 

Nos aspectos econômico-financ:eiros, a: opera
ção enquadra-se_ p.as normas operacionais do 
FAS.- . 

No mérito, o pleito enquadra-se em cãsos Má
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta- relevância social do projeto. 
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Nos termos da Resolução n<? 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona~ 
mento da Assembléia Nacional ConstibJinte, opi~ 
namos favoravelmente, sob os aspectos econôm[
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluúnos pelo acolhimento _da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 45, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de To
ledo (PR) a contratar operação de cré
dito no valor corTeSpondente, em auza
clos. a 20.864,66 011'1. 

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Toledo no 
Estado do Paraná, nos termos do art 29 da Resolu
ção n9 93176, alterado pela-ResolUção n9 140/.85, 
ambas do Senado Federal, autorizada a coritratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
auzados, a 20.864,66 OTN,junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qua1idade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Deserwolvimento Social -
FAS, destinada a aquisição de veículo para trans
porte escolar. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O nosso parecer é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caffieiro)- Em 
·discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re· 
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu eam.erro) .....:. 
Item 16 

Mensagem n9 61, de 1988 (N9 76/8a_ na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Altos, Es· 
tado do Piauí, a contratar operaç.io de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6" da Resolução n9 1, de 
1987, a Presidência designa o nobre Senador 
Otagas Rodrigues para emitir parecer sobre a 
matéria, oferecendo o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. CHAGAS RODRIGOES (PMDB -
PL Para emitir parecer.) - Sr. PreSidente, Srs. 
Senadores: 

Com a Mensagem n9 61, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorlzaçao para (Jue a Pre· 
feitura Munidpal de Altos - PI contrate, junto 
ao Banco do Nordeste do Brasil S/ A, este na quali· 
dade de agente financeiro da Caixa Econômica 
Federal, a seguinte operação de crédito: 

Características da operação 

A-Valor: Cz$ 20.124.800,00 (corresPondente 
a 80.000 OTN de Cz$ 251,56, em malo/87); 

B - Prazos: 1 - de carência: até 30 meseS; 
2 -de amortização: 240 meses; 

C- Encargos I -juros; 4,5% a.a. (3,5% + 
1% a.a. del-credere BNB), 2- taxa de adminis

. tração: 2% sobre cada parcela desembolsada; 
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D- Garantia: vinculãção das quotas do Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM); 

E--- Destinação de re_c_ursos: construção de 
uma creche central, uma minicreche-embrião, 
um terminal rodoviário, matadouro, mercadinho 
e galpão profissionalizante, reforma do mercado 
municipal e pavimentação de várias ruas, no âm
bito do P(omunicípio. 

Ouvida a respeito, a Secretaria do Tesouro Na
donaLdo Ministério da Fazenda, informou nada 
ter a opor quanto à realização da operação que 
é viável, segundo parecer da Caíxa Econômica 
Federal. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 l, de 1987, que 
estabe1ece normas de elaboração legis1ativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento" da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos seguintes: 

-~ PROJETO DE RESOI:UÇÃO 
N• 46, DE 1988 

Autoriza _a Prefeitura M.untdpal de AI
-~ -toS-~ PI a-c-ontratãr operação de crédito 

no vialor coiTeSpondente, em cruzados, 
a 80.000,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: __ 
Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Altos -

PJ, nos termos do artigo 29 da Resolução n" 93/76, 
alterado pela Resoluç~ no 1~0/85, ambas do se
nado Federal, autprizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, ·em cruzados a 
80.000,00 ·OTN junto ao Banco do Nordeste do 
Brasil SA, este na qualidade de agente financeiro 
da CaiXa Económica Federal A operação de cré
dito destina-se à construção de uma creche cen
tral, uma miriicre<:he-embrião, um terminal rodo
viário, matadouro, mercadinho e galpão profissio
nalizante, reforma do rriercado municipal e pavi
mentàÇão de várias ruas, no âmbito do Promu-
nidpJO: -

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O-SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro}
Passa-se à discussão do projeto_, em turno único._ 
(Pausa.) · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matêria 
proceder~se-á na ·sessão s-eguinte, nos termos re
gimentais. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Item 17: 

Mensagem n• 63, de 1988 (n' 78/88, na 
origém), relativa à proposta para que seja 

__ autorizada a Prefeitura de Astorga, Estado 
do Paraná, a contratar operação de crédito 
_nQ vãJór- C::ó_rresporidente,_ em cruzados, a 
3.806,39 Obrigações do Tesouro Nacional 
~ QTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 01, de 
1988, designo o nobre Senador José RieM para 

proferir parecer sobre a niensagein, oferecendo 
o respectivo projeto da resolução. 

OSR. JOSÊRICHA (PMDB- PR Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 63, de 1988, o Senhcir 
Presidente da República submete à deliberação 
do SeiiàdO Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Astorga- PR, contrate, junto 
à Caixa Econômica Federal. esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

I. PROPONENTE 
1.1 Denominação: Municipio de Astorga 
12 Localização (sede): Av. Dr. José Soares 

de Azevedo, 48 - Astorga - PR. 
2. FINANCIAMENTO 
2.1 Valor: Equivalente, em cruzados,_a até 

3.806,39 OTN. 
22. ObjeDVo: Aq"UiSlçâõ de veículo para trans

porte escolar. 
23 Prazo: Carência: até 1 (um) ano. 

- Amortização: 4 (quatro) anos. 
2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo -com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de liberação: O financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Vmculação de parcelas do 1m
posto sobre OrculaçãQde Mercadorias -ICM. 

2.7 Dispositivos legais: Lei Municipal n9 
938/86, de 22-8-86. -

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm mereddo a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 01, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal, durante o período de funciona
mentO da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos económi
co-financeiro e lega] da matéria. 

Assim sehdo, -concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N'47, DE 1988. 

Autoriza a PrefeJtura Municipal de As
torga- PR, a contratar Operação de cré
dito no valor con-espondente, em cruza
dos, a 3.806,39 011'1. 

O Seriado Federal resolve: 
Art. 1~. É a Prefeitura Municipal de Astorga 

- PR, nOs termos do art. 2" da Resolução rt' 
93n6,-aJterado pela Resolução n9 14Ô/85, ambas 
dq Senado Federal_, autorizada a contratar opera
ção de créditO no valor correspondente, em cruza
dos, a 3.806,39 OTN, junto à Caixa Econômica 
Federal, esta na qualidade de gestora dÕ Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS. A 
operação de crédito destina-se à-aquisição de veí~ 
cuJo para transporte escolar. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 
_(Pausa~) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 
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EnCetf~da a '·discussão, a votação_ da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
girmintals~ 

O SR.._'PREsiDJ;NTE (Dirceu Carneiro)-
Item li:J; · 

Mensagem ·n~ 67, de 1988 (no 82/88, na 
ori!Jerri), r.élath~a· à proposta para que seja 
aUtorizada a Prefeitura Municipal de Bandei
rantes, Estado do Mato Crasso-dO Sul, a con
tratàr operação de crédito no valor correg.. 
pondente, em crutados, a 4.699,00 Obriga
ções do TesOuro _National- -OTN. (Depen
dendo de parecer.) 

Nós iennoS. do art. 6<:> da. ResOlução n? 1, de 
1988 .... aeSiQno -o: nól:;tre Senador Wilson Martins 
para profefir" ~rec:er sobre a mensagem, ofere
cendo o_ (es'pectivo projeto de resolução. 

O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS. 
Para proferir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. 
Senadores:_ _ . _ 

Com· a· Mensagem n? 67, de 1988, o Senhpr 
Presidente da República subm~te à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Bandeirantes- MS, contrate, 
junto à Caixa Econômica Feder~l,_esta na qual[-__ 
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS, a seguinte operação de 
crédito: 
1. Proponente 

1.1 Denominação~ Município de Bandeiran
tes/MS 

1.2 Localização (sede): Rua Artur Bernardes, 
300 Bandeirantes - MS 
2.- Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
4.699,00 OTN. 

22 Objetivo: aquisição de veiculo para trans
porte escolar. 

23 _ Prazo: Carência: até 1 (um) ano. Amorti
zação: 4 (quatro) anos. 

2.4 EncargoS: juros de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente~· se_ndo o .. saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições -de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas. de acordo com o cro
nogram~ ·a se_r. apresentado. 

2.6 .Garàhtia: vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Municípios - FPM. 

2. 7 Dispositivos legais: Lei Municipal n9 

176/86, de 1986. __ , 
No mérito,. o pletto enquadra-se em casos aná

logos que têfn mei"ec!dQ a ,aprovaçao da Casa, 
tendo em- Vistà"·a .altà relev~ncia sóda1 do projeto. 

NoS-terhióS da"ReSoll.rçã_o no 1, de J967_,_que 
estabelec~-·n.or!n-.3.~· d:e·~elaboração legislativa do 
Sênádo_'Fede_fai_'dur~"nte o período de funciona
ménto da Ass.e.mtiléià 'Nac.ional Cpnstituinte, opi~ 
námos faVóravelmente sob os 'aspectos econômi-
co-fhlanceiiO e"legàl da· matéria. - -

Assim sendo, conCluímos pelo acolhimento _d~ 
Mensagem, nos tennos do seguinte 

PROJEfO DE RESOLUÇÃO 
. · . · N' 48, de 1988 

~-,;,:~it~~:-a >pf~feitura Municipal" de 
. BSDdeirantes · ....... MS, a contratar opera

çãO;· de Çrêc;uto Óo.valor COJTeSpondente, 
em cruzados, a 4-.699,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
~- 19 É a Prefeitura Municipal de Bandei

rantes - MS, nos termos_ do art. 29 da Resolução 
no 93n6, alterado pela Resolução n? 140/85, am
bas do Senado Féderàl, autorizada a cOntratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados. a 4.699,00 OTN junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qua1idade de gestora do 
Ftin~o- ae-AJx>h ao Des_envolvimento Social ~ 
FAS. A operação de crédito destina-se à aquisição 
de veículos para transporte escolar. 

M 29- Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria far-se-á na sessão seguin
te, nos terinos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Item 19: 

Mensagem n9 71, de 1988 (n9 86/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Itaporã, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 13_~800 Obrigaç:Qes do Te
souro Nacional- OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do art. 69 da ReSQ]ução n9 1, de 
1987, designo o nobre Senador Wilson Martins 
para proferir parecer sob.r.e a mensagem, ofere
cendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS. 
Para proferir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

_Com a Mensagem no 71, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete _à deliberação 
do Senado Feder.al a_ autorização para que a Pre
feitura Municipal de ltaporã- MS, contrate, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora_ do Fundo de Apoio ao Desenvolvi~ 
menta Social - FAS, a segUinte Operação de 
crédfto: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: MurUcípio de [taporã. 
12_~ Localização (sede): Av. São José, n9 8-

ltaporã/MS. 
2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
13.800,00 OTN. 

22 Objetivo: aquisição de veículos para trans
porte escolar. 

23 Prazo: carência: até_ 1 (um) ano. Amorti· 
zação: 4 (quatro) anos. 

2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 
~~- ~ C@d!ções de _!tQeração: o financiamento 

será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograrna a ser apresentado. 

2.6- Gararltia: viilcWação -das pãrce!as chFun
do de Participação dos Munidpios - FPM. 

2.7 Dispositivos legais: Lei Municipal n9 
1.049/86, de 18 de-setembro de 1-986. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Càsa, 
tendo em vista a alta r~levfu}cia ~çial.do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece -rioirilas âe elaboração legis1ativa -do 
Senado Federal dufarife--0 Período de funciona
mento da Assembléia Nacional. Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co--financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, conduirrios pelo aCOlhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte 

PROJEfO DE RESOLUÇÃO 
N'49, DE 1988 ~ 

Autoriza a Pld'eltura Municipal de lta· 
_porá- M$, a contratar opera@.o de cré
dito no valor con-espondente, em cruza. 
dQs, a 13.800,00 OTN~ 

O Senado Federal resolve: 
Arl }9 É a Prefeitura Municipal de !tapará-~ 

MS. nos termos do art 29 d., Resolução n'~ 93176, -
alterado pela Resolução n~ 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 13.800,00 OTN, junto à Caixa Econômica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apolo ao Desenvolvimento Social- FAS. A ope
ração de crédito destina-se à aquisição-de veículos 
para transporte escolar. 

Art. 21 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carrieiro)- Em 
discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameirol -
Item 20: 

-Mensagem n9 72, de 1988 (n9 87f~B, na 
origem), relativa à proposta para qUe seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Taqua~ 
russu, Estado do Mato Grosso do Sul, a con
tratar operação de_ crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 6.098,68 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. (Depen· 
dendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da ReSolução n9 01, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Wilson Martins para emitir parecer e oferecer o 
respectivo projeto de resolução. 

O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS. 
Para emitir-parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Meilsagem n9 72, de 1988, o SenltOr 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Taquarussu (MS)__contrate, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na quali
daae âe geStora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento s-õdãl--= FAS, a seguín1.e õjjeraçãO Cfe 
crédito: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Taquarussu!MS. 
1.2 Localização (sede): Rua Alcides Sanven

so, 261 -Centro-____, TâqOarúSsu/MS, 
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2. Flnandamento 
2.1 Valor: equivalen_t~. em _c;ruzados, a até 

6.098,68 o'i'N. - ~~ - .. -
22 Objt!tivo: AquisiçãO-de veículos para tr~ns-

porte escolar. _ ", _ 
2.3 Prazo: Carência: até - ( -} ~-

Amortização: 05 (cinco) anos.-- . - --
2.4. Encargos: Juros de 1% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índíCe de variaçáo das 
OTN. _ ... . . ... __ _ 

2.5 Condições de Uberação:_ oJinancimento 
será liberado em parcelas. de acordo com o cro
nograma a ser apresentado., 

2.6 Garantia: vinculação de parcelas do Impos· 
to sobre CirculaçãO de Mercadorias - I CM.. 

2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~ 
080/86, de 12-9-87. . 

Nos aspectos econôrnico~-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas_ normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação _da Casa, 
tendo em vista a alta: relevância social do projeto. 

Nos termos da Reso1uç:âo. no 01, de 1987,-que 
estabelece normas de el~ra_ção legislativa do 
Senado Federal durante o período de funçiona
mento da Assembléia Nacional Cons.titWnte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económl
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim s_endo, conduímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 50, DE !988 

Autoriza a Prefeltura Municipal de Ta
quarussu (MS) a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cru
zados a 6.098,68 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' É a PrefeitUra Municipal de Taquarus

su (MS), nos termos do art.- 2" da Resolução no 
93n6, alterado pela Resolução noJ40/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera_
çao de crédito no valor correspondente, em ·cruza
dos, a 6.098;68_ OTN, junto à Caixa _Ecoflômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, des
tinado à aquisição de veicules para transporte es
colar. 

Art. 2" Esta resolução entra em vigor ría data 
de sua publicação. 

É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em 
discussão o projeto em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
ltem21: 

Mensagem n" 73, de 1988 (no 88188, nã -
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Poxoréu, 
Estado d_o Mato Grosso, a contratar operação 
de crédito no valor correspOndente, em cru: 
zados, a 197.554,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

Nos termos do art. 6~ da Resolução no 1, de 
1987, a Presidênci3 designa o eminente Senador 
EQropeu de So1,1sa para emitir parecer e oferecer 
o respectivo projeto ~e resolução. 

• O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs~Sena
-dOres: 

Com a Mensagem n"' 73, .de 1988, o Senh()( 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feiturã Municipal de Poxoréu (MT) contrate, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvoM
lnento Social -_ f AS, a seguinte operação de 
crédito: " -

câraCterísticas da Operação 

1~ -P.roponelaie 
l.L _Denominaçêo: Município de Poxoréu/MT. 
1.2 Localizaçêo (sede): Av. Brasil, 278. 

78600 Poxoréu!MT. 
2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente,_ em cruzados__, a. até 
197.554,00 OTN. 

22---objet!vo: Execução de pavimentação 
com lajotas, guias e sarjetas e canalização de 
águas pluviais. 

2.3- Prazo: Carência: até 3 (três) anos. 
Amortização: 12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: Juros de I% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o indice de variação das 
OTN. 

2.8 Coildiç:ões de Liberação: O financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o" cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de quotas do Impos
to sobre Circulação de Mercadorias - !CM. 

2:7 Dispositivos Legais: Lei Municipal no 
452187, de ô-11-87. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têin merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federa1 durante o período de funciona
mento da Assembléia Nadonal Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, conduímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do _seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 51, DE 1988. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Po· 
xoréu (MT), a contratar operação de cré
di.tO no valor correspondente, em cruza
dos, a 197.554,00 OTN. 

O Senãao Federal resolve: 
Art. i9 É a Prefeitura Municipal de Poxoréu 

(MT), nos termos do art. 29 da Resolução n9 93n6, 
alterado pela Resol_ução no 140/85, ambas do Se
nado Federal, auto(izada a contratar operaçáo de 
érédito no- valOr corre§pondente, em cruzados, 
a 197.554,00 OTN junto à Caixa Económica Fe
deral, esta na qualidade de gestora do fundo de 
Apoio ao DesenvoMmento Social- FAS. A ope
ração de crédito destina-se à execução de pavi
mentação com lajotas e sarjetas e canalização 
de águas pluviais. 
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Art. 29 Esta resolução entra em vigor ria data 
de sua publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caffieiro) -
Item 22: 

Mensagem n9 78, de 1988 tn~ 93/88, na 
origem), relativa à proposta para ·que sejã 
autorizada a Prefeitura Municipal de Maria He
lena, Estado do Paranâ, a contratar operação 
de crédito no vator corres_pondete,_~m Cruza
dos, a 3.116,12 Oórl9ações do Tesouro Na
cional- OTN. (Dependendo d_e parecer.) 

Nos termos do art. s~ da ResÕJução rt-' 1, de 
1987, designo o nobre Senador JOsé Ri~ha para 
oferecer o parece~ e o resPectivo projeto de reso-
lução. - - --

OSR.JOSÉRICHA (PMDB-PR. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presldente,_Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~ 78, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Maria Helena (PR) contrate, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol· 
vlmento Social - F AS, a se.gutnte operação de 
crédito: 
]. Proponente: 

1.1 Denominação: Município de Maria Hele
na!PR. 

1.2 LocalizaÇão_ (sede} !?raça !3rasil, 1.690-
CEP 87480- Maria Helena/PR. 
2. Financiamento: 

2.1 Valor; Equivalente, em cruzados, a até 
3.116,12 OTN. 

22 Objetívo: AquJsição de veículo para trans-
porte escolar. - _ __ _ . 

23 Prazo: Carêncía: até 1 (um) ano. 
Amortização: 3 (três) anos. 
2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de Liberação: O financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo ;eom o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Vinculação de parcelas do lm· 
posto sobre Orculaç:ão de Mercadorias -fCM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal r\" B/86, 
de 8-9-86. 

Nos aspectos económicos e financeiros, a ope
ração enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná· 
_logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n1 I, de 1987, que 
estabelece normas de el_aboraçãõ legislativa do 
Senado Federal durante o periodo de funciona· 
menta da Assembléia Nacional Constituinte, opi· 
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi· 
c:o-fmanceiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
. Ni 52, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ma
-- ria Helena - PR, a_ contratar operação 
de crédito no valor COITe!iponde~te, em 
cruzados, a 3.116,12 OTN,junto à Caixa 
Económica Federal 
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O senad9 Federar résolve: _ 
ArL 1 o E a Prefeitura Municipal de Maria Hele

na - PR, nos termos do_art. 2?, da Resolução 
n" 93f76, alterado pela Resolução rr' 140/85, am~ 
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor çorrespondente, em 
cruzados, a 3,116,12 OTN, junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinado à aquisição de veic:ulos para trans
porte escolar. 

Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem deseja fazer uso da palavra, 
encerrado a discussão. _ 

Encerrada a discussão,_ a votQção da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
ltem23: 

Mensagem n' 81, de 1988 (N' 92/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Cuiabá, 
Estado do Mato Grosso, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 1.821,876,00 ObriQãções do Tesou
ro Nacional - OTN. (Dependendo de pare
cer.) 

Nos termos do art. 6~, da Resolução _n~ 1. de 
1987, designo o nobre Senador Pompeu de Sou
sa para oferecer o parecer e o respectivo projeto 
de resolução. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n9 81, de 1988,-do SenhOr 
Presidente da República, que submete à delibe
ração do Senado Federal a autorização para que 
a Prefeitura Municipal de Cuiabá (MT} contrate, 
junto à Caixa EconôiTITCâ Federal, a seguinte_ope
ração de crédito: 

1. Características das operações: 

A Valor Total: Cz$ 731.829.370,44, correspon
dente a 1.821.876 OTN de Q:$ 401,69, em setem
bro/87, a saber: 

Programa Prohap: Cz$ 180.760.500;oo 
(450.000 OTN) 

Programa Produrb: Cz$ 462.592.631,04 
(1.151.616 OTN) 

Programa Finansa/Prosanear: Cz $ 
88.476239,40 (220260 OTN) . 

B- Prazos: 1 -de carência: 24 meses, todas; 
2 - de amortização: 216 -meses, todaS; 

C - Encargos: 1 - juros: CEF 4% a.a.; 2 
- taxa de administração: 2% sobre o emprés
timo, todas; 

D - Garantia: vincUlação de parcelas do Im
posto sobre Circulação de Mer_cad.Qrias (!CM.) e 
do Fundo de PartiCipação dos Municípios (FPM); 

E - Destinação de recursos:_ execução de 
obras dos Programas Prohap, Produrb e Finansa/ 
Prosanear, no munidpio. -_ -_ .. 

Ouvida a respeito, a Secretaria do Tesauro Na
cional do Ministério da Fazenda, informoU nada 
ter a opor quanto à realização da operação. 

DIAAIO DP CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

No _mérito,_ o pleito enquadra-se em casos_aná
logos que têm merecido a aprovação da_ Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assemb)éí?J Naçional Con.stituint~, opi· 
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento· da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 53, DE 19,1!8 

- Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Cuiabâ (MT) a contratar operação de 
crédito no valor CoJTeSpondente, em cru
zados, a 1,821-876 OTN, 

O Seri.ádo Federal resolve: _ 
Art. }9 t a Prefeitura Municipal de Cuiabá 

(MT), nos termos do art. 2? da Resolução n9 93n6, 
· alteradoj>ela Resolução n9 140/85, ambas do Se

nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
-a 1.821.876 OTN,junto à Caixa Económica Fede
ral. A operação de crédíto destina-se à e)l:ecução 
de obras dos Programas PROHAP, PROOORB e 
FlNASA!PROSANEAR, no município. 
- Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Passa-se à discus_são do projeto, em turno _único. 
(Pausa.) ~ 

Não havendo qt.ierri aeseja fazer uso dá palaVra, -
encerro a discussão. -

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proced.er-se-á na sessão seguinte, nos termos re· 
gimeritais. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Dirceu -Carneiro) -
ltem24: 

Mensagem n9 82, de 1988 (n1 96788, na 
origem), relativa à proposta para que seja 

. autorizado o Governo do EStado _do ~to de 
Janeiro a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
414.810,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. (Dependendo do parecer.) 

Nos terrno~s do art. · 69 da Resolução n9 1, de 
1987, a Presidência designa O eminente Senador 
Nelson Cameiro para 'emitir parecer sobre a men
sagem, -com o respectivo projeto de res_olução. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. 
Para emitir·parecer.) __ :::sr:PréSidente, Srs. Sena-
dores: -
_ ~ortt ã Mensagem n9 82; de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal do Rio de Janeiro (RJ} contrate, 
junto à Caixa Eco,nôrhica Federal, esta -na ç,JUa]i
·dade cte gestora dO-Fundo de Apoio aO Desenvol
vimento_Social--FAS, a seguinte operação de 
c;rédito: · 

t_. Proponente 
1.1 Denominação: Município do Rio de Ja

n_eiro 

F ~er~iro dé 1988 

__1.2 Localização (sede):_Av. Afonso Cavalcanti 
n'i 455 Cid_ad_e Nova - R_io de janeiro/RJ_ --~-

?- Financiamento _ ~- __ _ 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

414.810,00 OTN. 
22 Objetivo: lmplaritaçao de paviineritação 

c:qrn . ÇtJÇ>quetes, drenage_m, meios-fios e sanea-
mento. - . 

23 Prazo: Carência: até-3 {três} anos. 
AmortizaçãO: 12 (doze) anõS. - -

2.4 Enc_argos: Juros de 4% ao ano, cobrados 
trime5traln1ente, sendo o saJdo· devedor reajus
tado de_ acordo com o índice de variaç_ão das 
OTN.~ ~ 

2.5 Condições de Liberação: O finWldainento 
será liberado em parcelas, de acordo ·com _o ·cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Vinculação de parcelas do Im
posto sobre Circulação de Mercadorias - fCM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 
1.078, de 28-10-87. ~ 

Nõ mérito; o pleito enquadra-se em·casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. _ 

Nos termos da Resolução n"' 1, de 19.87, que 
estabelece normas de elaboração _legislativa_ do 
$ena4o Fec:;le_ral durante. o período de funciona
mento da Assembléia Nacional COnstituinte, opi
namos faVorãVelménte sob os aspectos econômi
co-financeko e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 54, DE 1988. 

Autoóza a Prereltura Munlclpal do Rlo 
. de Janeiro (RJ) a contratar operação de 
crédito no valor c::orrespondente, em cru
zados, a 414.810,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: _ _ _ 
Art. 1 ~ É a Prefeitura-MunlciPaJ 'do RIO-de Ja

neirO (RJ), noS termos do art. 29 da R~!Ução 
n9 93n6, alterado pela Resolução rf.' 140/85, am
bas do Senado Federal, autorizac;l~ a contratar 
operação de crédito no valor corresJ:Xinderite, em 
cruzados, a 414.810,00 OTN, junto à Caixa Eco
n6mica Federa], esta na qualidade de gestora do 
Fi.Irido de Apoio ao Desenvolvim~nto Sodal :
FAS, destinado à implantação de pavimentação 
com bloquetes, drenagens, meios~fioS e sanea-
mento. ·- · 

Art. 2\1 Esta resolução entra'em vigor na dare 
de sua publicação. 

_Q SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a- diScusSã-O. 

Encerrada a di_scussão, a votação_ da matéria 
proceder-se-á oa sessão_ seguinte, nos termos re
gimentaJs. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caitieiro) -
Item25: 

-----Mens~gem n9 83; de 1988 (nG 97/88. na 
origem), _ _relativa à proposta para que seja 

--- autorizado o Governo do ~tado do Rio de , 
Janeiro a COntratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
417.951,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
~ dTN. (Dep~n_9:_e!1d'? de parecer.) 
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Nos termos do art. se da Resolução n" I, de 
I 987, a Presidência designa o eminente !5enador 
Nelson Cil.ineiro para emitir pa-recer "sObre a inen
sagem, com o ·respectivo projeto de resolução. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ, 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n9 83, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autoriz.:ição para que aPre
feitura Municipal do Rio de Janeiro (RJ) contrate, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - FAS, a seguinte operação .de 
crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município do Rio de Janei

ro. 
1.2 Localização (Sede): Av. Afonso Cavak:anti, 

455-Cidade Nova - Rio de Janeiro RJ. 
2. Anandamento: 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

417.951,00 OTI'i. 
2.2 Implantação de pavimentação em blo

quetes, drenagem, meios-fios e complementação 
de urbanização. 

23 Carência: até 3 (três) anos. 
Amortização: 12 (_doze) anos. 
2.4 Encargos: Juros de 4% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTI'i. 

2.5 . Condições de Liberação: O financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de parcelas do Im
posto sobre Orculação de Mercadorias -!CM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n• 
1.078/87, de 28-10-87c 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos _da Resolução n" 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboraçAo legislativa do 
Senado federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLiJi;:ÃO .. 
No 55 DE 1988 ·- .. 

Autoriza a Prefeitura Munidpal do Rio 
de Janeiro (RJ) a contratar operação de 
crédito no valor corTespondente, em cru
zados, a 417.951,00 OTN, 

O Senado Federal resolve: 
Art J 9 É a Prefeitura Municipal do Rio de Ja

neiro (RJ), nos termos do art. 2" da Resolu_ção 
n9 93(16, altE:"rã.do pela Resolução n9 140/85, a':11-
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados a 417.951 ,00 OTN junto à CaiXa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS. A operação de Crédito destina-se à implan
tação de pavimentação em bloquetes, _drenagem, 
meios-fios e complementação de urbanização. 

Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
DiScussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 

NZ.o havendo quem peça a palavra, encerro 
Çl discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re-
gimen~is. ~ _ 

-O SR. PRESIDENTE (Dirceu carneirO} .:....:.. 
Item 26 

Mensagem n9_ 84, de 1988--(fl9 98/88,_ na 
origem),- relatiVa- à proposta para que seja 
autorizada a Prefe_itura Municip.3! do Rio_ de 
Janeiro, EstadO dO RiO de Janeiro, a contratar 
operação de crédito nó valor corr_espondente, 
em cruzados, a 357.768,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de 

-parecer). . 

O SR. PRESIDENTE (Dirc.eu Caril e iro) -
Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de 1987 
designo o nobre Senádor Jamil Haddad para pro
ferir parecer sobre a mensagem e apresentar o 
respectivo projeto de resolução. 

. , O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para 
_P!_Ofé~r_p~ecer_.!"- Sr. Presidente,_ Sr~. Senado
res: 

Com- ã. MenSagem n9 84-, de 1988, o Senhor 
Presidente da_ República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal do Rio de Janeiro (RJ), contrate, 

-jUnto à CaiXii"ECOriôffiica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social F AS, a seguinte operação de Cré
dito: 

1. ~ponente _ 

- Denominação: .Município do Rio de Janeiro. 
Localização (sede): Av. Afonso Cavalcanti, 455 

- Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ. 

2. Financiamento 

Valor: EqüfVã.lente, em cruzados, a até 
357.768,00 otN. · 

ObjefiVo: frilplanta"ção de pavimentaÇão em 
bloquetes, drenagem e construção de meios-fios. 

23-- Prazo: Cãrêi"tcia: atê 3 (tfês) inoS. Amorti
zação: 12 (doze} anos. 

2.4 Encargos; Juros de 4% ao ano, cobrados 
t:i-l[ne~Vàlmente, sendo o salc!o devedor reajus
tado âe ·acordo co.m o índice de variação das 
OTN. 

2:5 Condições de liberação: O financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6- -Garantia: Vinculação de parcelas do Im
posto sobre Circulação de Mercadorias - !CM. 

2. T Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 

1.078187, de28-10-87. ·· 
No mérito, o pleito enquadra~se em casos aná· 

logos que têm -merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que 
estahelece nort'J'1as_ de ·elaboração legislativa do 
Senado. Federal durante o período de funciona
mento da ASseinbléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

AsSfrilSeridO-;-Concluímos pelo acolhiritento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

Quihta-fefra 25 339 

PROJETO DE RESOLCIÇÃO 
f'\' 56, DE1988 -

Autoriza a P,refe"itura ~õnidpal do Rio 
de Janelro (RJ). a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a'357.768,00 OTN. 

OSena.do Federal resolve: _o-_ _ 

Art. 19 É· a Prefeitura Municipal do Rio de Ja
neiro (RJ), nos termos do art. 2" da Resolução 
n" 9306, alterado pela Resolução no 140/85, am· 
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no_ valor correspondente, em 
cruzados, a 357.768,00 OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinado à implantação de pavimentação 
em bloquetes, drenagem e construção de meios
fios. 

1\rt. 29 Esta resolução entra em Vigor na data 
de sua publicação. - -

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESiDENTE (Dirceu Carneíro) -
Passa-se à discu~são do projeto. (Pausa.) _ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão . 

Encerrada a discussão, a votação da- matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, de ac9rdo com 
os termos reQimentals. ·· 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Item 27, 

Mensagem n~ 86, de -1988 (n9 100/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Muilicipal de Proprtá. 
Estado de Sergipe, a_ contr.ãtar operaçãO de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a79.860,00 Obrigações do T escuro Na

-donal-_ OTN. ~Dep_':~d~nd? ~e parece~.) 

Nos termos do art.. s~ da ResoluçãO no 1, de 
1987, designo o nobre Senador Francisco Ro
llemberg para proferir parecer sobre a mensagem 
e o respectivo projeto de resolução. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBJ::RG 
(PMDB- SE. Para profeiir parecer.)- Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores; 

Com il Mensagem n" 86, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete -à _deliberação 
do Senado Federal a aútorização para qUe aPre
feitura Municipal de Propriá (SE)_c_ontrate, junto 
ao Banco do Nordeste do Brasil S/ A, este na quali
dade de agente fmanceiro da Caixa Econômica 
Federal, a seguinte operação de crédito: 

Cm'acterístlcas da Ope~ção 

A- Valor: Cz$ 24.798.925,00 (correspondente 
a 79.860 OTN de Cz$ 310,53, em junho/87); 

8-Praz.os: l-de carência:_ãté_ 15 meses; 
2-de amortização: 216 meses; 

C- EnCargoS: 1 -juros: 4,5% a.a.; 2 ~dei 
credere: 1,0% a.a.; 

D-Garantia: quotas do FundO dê Participação 
dos Municípios (FPM); 
- E- Destinação dos recursos: execução de 

projetes de infra-estrutura e equipamentos urba· 
nos._ 

Ouvida a respeito, a Secretaria do T escuro Na
cional do Ministério· da fAzenda, informou nada 
ter a opor quanto à realização da operação, que 
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é técnica e financeiramente viável, segundo o pa
rec_er_dQ_Banco do Nord~ste do Brasil S/ A. 

No mérito, o pleito enquadra-se em Casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta rele_vând.a_do projeto. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o periodo de funciona- · 
menta da Assembléia Nacional Constituinte; opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, conclufmos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 57, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pro
priá (SE}, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruza
dos, a 79.860 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. ]9 É a Prefeitura Municipal de Propriá 
(SE)~ nos termos do art. 29 da Resolução n9 93n6, 
alterado pela Resolução n9 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 79$60 OTN, junto ao Banco do Nordeste do 
Brasil SA, este na qualidade de agente financeiro 
da Caixa Econômtca Federal. A operação de cré
dito destina-se à execução de projetes de infra-es
trutura e equipamentos urbanos. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer. 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

EnCerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDEriTE (Dirceu Carneiro)
Jtem28: 

Mensagem n9 87, de 1988 (n9 lOl/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de ltauçu, 
Estado de Goiás, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 25293,75 Obrigações do Tesouro Na
dona!- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução no 1, de 
1987, designo o nobre Senador Ronan Tito para 
emitir parecer, oferecendo o respectivo projeto 
de resolução. 

O SR. ROI'IAN TITO (PMDB - MO. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 87, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Itauçu (GO) contrate, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS, a seguinte operação de 
crédito: 

Características da Operação 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de ltauçu. 

L2 Localização (sede) --Praça llete Bueno, 
285 -ltauçu/00. 
2. Financiamento 

:.u Valor: equivalente, em_ cruzados a até 
25.293,75 OTN. 

22 ObJetivo: aquisição de equipamento para 
coleta de lixo e implantação de calçamento, gale-
rias pluviais, meios-fios e _sarjetas. _ 

"2.3 Prazo: carência: até 3 (três) anos; amorti
za~ão~ 12 (doze) anos. 

2.4 juros de 1% ao ano,_ c_obrados trimestral~ 
mente, sendo o saldo devedo( r~ajustado de acor
do- _com o índice de variação ~s OTN. 

-2.5- CàndÍÇ-ões. de libe(ação: o fipanciamento 
será liberado ein parcelas, de acordo com o cro-
nograma a ser apresentado. , 

2.6 Garantia: Lei Municipal no 273/86, de 21 
de fevereiro de 1986. 

2. 7 Dispositivos legais: vinCulação das parce
las do Fundo de Participação dos Municípios -
FPM. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm mereddo a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que 
estabelece nOrmas de- elaboração legislativa do 
senado Federal durante o período-de funcionc;a
inento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os _aspectos econômi
co-financeirn __ e Jegal da matéria. 

Assim_ sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte -

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
. No 58, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
ltauçu (GO) a contratar operação de Cré
dito no valor correspondente, em cruza

~ dos, a 25.293,75 0'11'1. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1? É a Prefeitura Municipal de ltauçu 

(GO), nos termos do art. 2ç da Resolução n9 93176, 
alterado pela Resolução n9 140(85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito !)O valor corr_espondente,_ em cruzados, 
a 25.293-,75 OTNjunto à Cã!Xa Ecoriômica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. A ope
ração de crédito destina-se à aquisição de equipa
mentos para coleta de lixo e implantação de calçaM 

· menta, galerias pluviais, meios-fios e scujetas. 
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. 

- to parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Discussão _em turno único do projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a_ disçussão. 
Enc~ada a discussão._g~. votação da rQ_atéria 

proceder-se-á na Sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 
-O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Item 29: 
Mensagem no 90, de 1988 (n? 109/88, na 

oriQem), relativa à proposta para_ que seja 
- autorizada a Prefeitura Municipal de Rondo

nópolis, Estado do Mato Grosso, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 11.9I2,680brigações doTe.. 

Fevereiro <1~.19Çl8 

souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) - · 

Nos termos c!-o ~rt. 6" d~ Resolução n" 1, de 
lg?7, design<?_O ~obre Senador Pompeu de Sou
sa para emitir parecer, ofereceildo O respectivo 
projeto _de resolução. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Sxs. Sena
dores: 

Com a Mensagem nç 90, de 1988, o". Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Rondonópolis (MT) contrate, 
junto à Caixa Ec6nôrrilca Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente. 
1.1 Denominação: Município de Rondonópo-

Us!MT. ~ ~ ~ 

12 Localização (sede): Av. Duque de Caxias, 
526 -Vila Aurora Rondonópolis/MT. 

2 . .,.. Financiamento. 
2.1 Valor: Equivalente, em cruzados, a até 

11.912,68 OTN. 
22 Objetivo: Aquisição de equipamento para 

coleta de lixo. 
2.3 Prazo: Carência: Até 1 (wn)_ano. 
Amortização: 4 (quatro) anos. _" 
2.4 Encargos: Juros de 1% ao_an_o, cobrados 

trimestralmente, $endo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o inice de variação das OTN. 

2.5 Cond.içõe_s de Liberação: O finailctâm_ento 
será liberado em parcelas, de acordo com a· cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Vinculação das parcelas do lmM 
posto sobre Circulação de Mercadorias - ICM. 

-.2:; 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 
1324/86, de 8 de dezembro de 1986. 

No mérito, o pleito enquadra-se em ·casos aná
logos que têm merecido a aprovaçãO da Casa 
tendo em vista alta relevância soda! do projeto. 

Nos termos da Resolução n? 01, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Séri:à.do Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia NaCional- Constituinte, opi· 
namos favoravelmente sob os aspectos econômi· 
cc-financeirO ·e legal da matéria. 

Assim sendo, conduimos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 59, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Rondonópolls (MT) a contratar opera
ção de crédito no valor coJTeSpondente, 
em cruzados, a·tt.912,68 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
--Ar{ 19 É a Prefeitura Municipal de R6ndon6-

polis (MT),_ nos t~os -do "lrt_. __ 29 da Resolução 
n9 93n6, aJter~do_pela Resolução ~9140/85, am
bas do Senado F<::deral, autorizada (o) a contratar 
operação de Crédito no valor corresPondente, em 
cruzados, a 11.912,68 OTN,junto_à Caixa Econô
mka Federal, estª _ nª-- qualidade de gestora do 
f:!JI1d6 de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinado a aqulstção de equipamento para 
coleta de lixo. 
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Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. · -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Discussão em turno único do projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encer~o 
a disCussão. -

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE {Dirceu Carneiro) ____: 
ltem30: 

Mensagem rf 92, de 198S (N'! 111/88, ila 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeftuia Muni.eipar do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 74.922,780brigações do Te
souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do art. _6ç, ·da Resolução Nç 1, de 
1987, designo o nobre Senador Jamil Haddad 
para proferir o parecer e oferecer o respectivo 
projeto de resolução. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para 
proferir o parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Com a Mensagem n<? 92, de 1988, 6 Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal do Rio de Janeiro (RJ) cor1trate, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo_ de Apoio ã"o Desenvol
vimento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

Camcteristlcas da Operação 

1. Proponente: 
1.1 Denominação: Municfpio do Rio de Ja

neiro. 
12 Loc~lização (sede): Av. Afonso- Cavalcanti, 

455 - Cidade Nova, Rio de Janeiro!RJ. 

2. Financiamento: 

2.1 Valor: Equivalente, _em cruzadoS •. _a_ até -
74.922,78 OTN. 

22 Objetivo: Restauração e adaptação do 
Castelinho do Flamengo pa-ra implantação de 
centro cultural. 

23 Prazo: Carência: até 03 (três) anos. Amor
tização: 12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: Juros de 4% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação da OTN. 

2.5 Condições de liberação: O linanciamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia~ Vmculação de parcelas do lm
posto sobre Circulação de Mercadorias -ICM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~ 
1.078/87, de 28-10-87. . 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a apr011ação da Casa, 
tendo em vísta a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n" r; de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Assim sendo, conclulmos pelo acolhimento da 
mensagem, nos tennos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 60, DE 1988 

Ãiitoriza a Prefeitura MunldPai do Rio 
de Janeiro (RJ) a contratar operação de 
crédito no valor coiTeBpOndente, em cru
Zados, a 74.922,78 O'I'N. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1 ~ É a Prefeitura Municipal do Rio de Ja

neiro (RJ), nos termos do art. 29 da Resolução 
n9 93fi6, alterado pela Resolução n9 140/85, am
bas do Senado Federal, autoriza-da a contratar 
operação de crédito no va1or correspondente, em 
cruzados, a 74.922,78 OTN,junto à Caixa Econó
mica Federa1, esta na qualidade de gestora do 
Fundo do Apoio ao Desenvolvimento Soda] -
FAS, destinado á restauração e adaptação doCas
telinho do Flamengo para implantação do-·centro 
cultural. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discUssão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proc"eder-se-á na-sessão seguinte, nos termos re
gimentais-. 

O SR. PRESIDENTE (Di_Lc.eu Carneiro) -
l~m31: 

OfiCio- ria $/3, de_ i 988 (n°--1 0/88, na ori
geJ-ri), relativo à proposta pãra que seja-aUtori
zado o Governo ·do EStadO de- Minas Gerais 
a realizar operação de crédito externo no va
lor de US$ 48~00,000.00-(quarEmta e oito 
_Jn~hões e g~inhe"ntos mjl dólar~ norte-aine
ricanos). (Dependendo de parecer.) 

Nos_ termos do art. 6~ da Resolução n~ 1, de 
1987, designo O nobre Senador Alfredo CampOs 
para proferir o parecer e oferecer o respectivo 
projeto de resolução. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. 
Para proferir ci parecer.) _:_ SC. PresidE::nte, Srs. 
Senadores: 

b Senhor GQVemador do Estado de Minas Ge- -
ralS_ SOlicita do S"eO.adO Fedeiãi, nos termos do 
artigO 42, inciSo IV, da Consbi:uição Federal, 'a 
competente autorização para que aquele Estado 
possa contratar empréstimo externo n9 valor de 
US$,48,5 _m~hõ~. _áestjn~dQS_.!:lo_Programa de 
Collservação e ProdUção Flofestal em Minas Ge· 
rais:,_~ _-___ _ _ o - ~ __ _ 

A operação de crédito em moeda estrangeira, 
autorizada pela Resolução da Assembléia Legis
lativá n9 4.279, de 19 de julho de 1987, deverá 
ser contratada com o Banco Intemã.ci6nal pãra 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD. 

Constam do processado cópia do Aviso nq 
1.657, de 27 de novembro _de 1987, no qual o 
Ministro da FaZendã" reconhece a prioridade do 
programa em questão. 

As condições financeiras da operaçáo sujeital'
se-ão à aprovação do Banco Central do Brasil 
e o empréstimo contará com a garantia do T esou
ro Nadonal._ 
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No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná· 
logos qr:re· têm mereddo a aprovação da Casa, 
tendo em vista a rel~vância soei~ do programa. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, opina
mos favoravelmente sob os aspectos económico
financeiro e legal da matéria concluindo pela 
aprovação do empréstimo, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 61, DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado de M.l
-na:s Gerais a realizar operação de crédito 
externo no valor de CIS$ 48,500,000.00 
(quarenta e oito milhões e quinhentos 
mD dólares norte-americanos). 

o seriadO Federal-reSolve: 
Art 1 ~ É o Governo do Estado ,de Minas Ge

rais autorizado a realizar, com a garantia da União, 
operação de empréstimo externo no valor de até 
US$. 48.500.000,00 (quarenta e _oito milhões e 
quinhentos mil dólares norte-americanos) ou o 
equivalente em outras moedas, de principal, junto 
ao BanCo Intenacional de Reconstrução e Desen
volvimento - BIRD, destinada ao Programa de 
Conservaçáo-e Produção Florestal do Estado de 
Minas Gerais. 

Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos 
aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive 
o exame-das Condições creditfcias a S!!r efetuado 
pelo Ministério da_ F~enda~ ell'! _artiç_~-:~lasão _com 
o Banco CE:ntral do Brasil, rios terriios do artigo 
1~. inciso 11, do D~s._~~ _n~?4_._157, d~ 6 _de: junho 
de 1974, obed&idas as demais ~xigências da po
litica econômico-financeira do Governo Federal, 
e, ainda, o disposto na Resolução da Ass_embléia 
EStadual n• 4.279, de 1' de julho de 1987. 

Art __ 3~ _Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Passa-se à discussáo, em turno único, do projeto. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
pro<:eder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O.SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)....::..Es. 
goJ;ada a Ordem do_ Dia, o Requerimento no 17, 
de 1988,lido no Expediente, fica com a sua vota
ção adiada, em virtude da falta de quorum. 

Passa-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Se~àor Roriãn 

Tito. -- -

O SR. RONAN MO (PMDB- MG. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente e Srs. Senadores: - -

Há pouco tempo fui procurado em meu gabi
nete por um representante do Cim[, Sr. Fábio, 
de Belo Ho~nte, denunciando irregularidades 
na comunidade _dos Xakriabás, índios que vivem 
numa reserva no norte de Minas Gerais, próxima 
às margens do rio São Francisco. Pediu-me, nes
se momento, que fosse lida uma nota que o Cimi 
de Belo Horizonte havia expedido. 

Preferi, no entanto, uma ação mais proficua: 
comprometi-me com o Dr. Fábio a fazer uma 
visita à Reserva Xakrlabá. -

As -denúncias feitas por alguns índios referiam
se_ ao fato de que o Cacique Rodrigão--eStaria 
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favorecendo alguns de seus amigos com glebas 
de terras maiores, o que estava provocandO uma 
certa violência. Ele reagia violentamente qUando 
as pessoas não se davam por satisfeitas. 

Conforme prometi, fui à ReseiVB. O acesso a 
ela foi dificultado pela falta de estradas nos óltimos 
dez quilômetros, em virtude de aquela região ser 
composta de jazidas de pedras calcárias. Assim, 
demoramos uma hora e dez minutos para chegar 
à Reserva, aonde não pudemos entrar, porque 
não_ havia ponte sobre um córrego que, nesse 
momento,_se encontrava bastante cheio. 

ümitaino-nos, eu e os companheiroS que co
migo foram, a meu convite, à Reserva, a conversar 
com o cacique e com mais _alguns índios. Com
prometi-me com esses companheiros a não fazer 
nenhum relatório, porque a reserva é composta 
por 22 aldeias e nós_ouvimos apenas alguns ín· 
dias e alguns brasileiros que vivem lá naquela 
primeira aldeia. Mas me comprometi também que 
logo que pudesse eu retomaria à Reserva Xakria
bá. Entrei em contato com o Governador Newton 
Cardoso, pedi-lhe que providenciasse urna me
lhor ligação com a res_eJVa e que também estabe
lecesse um convênio através da Secretaria de 
Saúde, na _qual temos --como titular o honrado, 
competente Dr. Edgard José de Campos Melo, 
para que desse assistência aos quatro mil__e s_e_is- _ 
centos índios que lá vivem e que passam até um 
ano sem a visita de. um médico. 

Não quis fazer nenhuma comunicação através 
da Imprensa, porque realmente não tenho ele
mentos para avaliar as condições em que verda
deiramente vivem os índios. Pela amostragem, 
eu diria qUe vivem no mais perfeito abandono. 
E como a reunião final se deu na casa do Cácique, 
observei que o Cacique vive na mciis absoluta 
penúria, o que não pensar então dos outrosl Achei 
até que a minha primeira obrigação era de dar 
assistência médica e de mandar fazer essa estra
da. Mas o jornal Correio 13razlllense, há questão 
de uns dez dias, noticiou que eu estivera lá e 
que prestara solfdariedade ao Cacique. Não é ver
dade. Não é verdade e não _tenho elementos ainda 
para dizer quem está com a razão ou quem não 
está com a razão. Uma coisa sei dizer: estão aban
donados à própria sorte os nossosjrmãos índios 
da Reserva Xakriabá, no norte de Minas, porque 
estão ilhados. Uma pergunta que fiz a wn índio: 
"Quando adoece a1guém aqui, como é que faz?" 
''Bom, a gente tenta transPOrtar." Mas passa esses 
dez quilômetros? "Bom, o que chega de Já está 
são". Mas mais da metade morre no trecho dos 
dez qui1ômetros, como disse aqui, e foi uma hora 
de relógio que demoramos para atravessar esses 
dez quilómetros, dado a conformação geol6gica 
daquela região. -

Sr. Presidente, a minha fala é para desfazer boa
tos, pois existem elementos da Funai usando a 
minha visita para dizer que encontrei tudo bem, 
que está tudo de acordo. Nunca disse: isso a nin
guém e também não ·quero dizer se está mal 
antes de fazer minha visita e de visitar pelo menos 
mais da metade das 22. aldeias. 

Então, para desfazer esses boatos, sei que ama
nhã virá um grupo de Xakríabá TaTat comigo" -e 
junto deverá haver a1guém do Cimi, mas este pro
nunciamento tem _o fito de desmanchar os boatos 
que _estão circulando, principalmente a noticia que 

foi veiculada no jornal Correio Brazlllense há 
10 dias. 

Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente. (Palmas.) 

O SR. PRESIDEl"tTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre SenadOr Cãrfos Al
berto. 

O SR. CARLOS AlBERTo (PTB __:_ RN. Pro
nuncia o seguinte discurso.) --sr. Presidente, 
Srs. Senadores: __ _ 

O Rio Grande do Norte volta a viver momentos 
de expectativa diante_da incerteza quanto à ocor
rência ou não -de chuvas regulares neste anos 
de 1988.. __ · 

O agricultor norte-riO:Qrandense, especialrTien
te o pequeno, tem sido historicamente relegado_ 
à sua própria sorte. 

Quando chove, não dispõe dos recursos neces
sários para tirar proveito dessa dádiva da natureza, 
pois certamente estará carregando o peso assus
tador de prejuízos acumulados em anos seguidos 
de estiagem ou de chuvas irregulares. 

Quem cOnhece a sina do sofrido_agriCultôr nO!-
destino, certamente haverá de compreender a mi
nh-ã pieõC_upação com o Rio Grande do Norte, 
pois 75% da extensão territorial do meu Estado 
situam-se sob o implacável clima árido e semi
árido. 

Atê hoje, Sr. _Pr_esldente, Srs. Senaáofes, náo 
se esboçou qualquer tipo de iniciativa destinada 
a enfrentar racionalmente essa realidade climá
tica. 

Laihenfãvelmente, o preço dessa omissão tem 
sido alto demais e, por causa dela. é ali que se 
situa alguns dos mais deprimentes bolsões de 

-pobreza de" tod"o mundo. - -
Pois-beiit, Sf. Presiae-nte, Srs.-Senáaõres, diante_ 

do momento atual de incerteza quanto à ocor
rência ou rião de chuvas este ano, gostaria de 
chamar a atenção das autoridades do Governo 
federal, especialmente do Ministério do Inter[or 
para as seguintes necessidades: 

Primeira: Não permitir -a desativação do pro
grama de emergência enquanto não estiver efeti
vamente confirmada a ocorrência de chuvas regu-
lares; _ _ _ _ _ _ _ 

8egund.:i: Abertura de linhas de_ crédito agrí· 
cola (para indispensáveis irivestimentos e cuS
teio), sem correção monetária e em tempo hábil; 

Terceira: Distribuição gratuita de--sementes se
lecíonadas, pelo menos na fase das primeiras chu· 
vãs_ (qUe não pode deixar de Ser aproveitada), 
pois esta fase nem sempre significa o fim do perío-
do -de estiagem; --

Quarta: -Garantia de preços justos para a co
rneic:ializaÇ:ão _da safra. 

Estas medidas não podem deixar de ser adota
-dàS~- SOb pena de peq)etuai- o tratamento injusto 
e desumano que tem sido dispensado ao Nor
deste, como urp todo, e ao Rio Grande do Norte, 
eni particular. - -

Por wna questão de justiça, devo dizer ~a-minha 
alegria em constatar que o atual Governo vem 
tendo a co~agem de engalinhar os primeiros pas
sos em busca: de uma solução defmitiva para Os 
problemas climáticos -do_ Nordeste, através do 
Projeto Padre Ocero" (afê rriesmo no Rio Grande 
do Norte sou testemunha d_a integração de esfor
ços entre a administraÇão do Governador Geraldo 
Melo e os Ministérios da lrrigaçio e do Interior). 
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Tenho a mais ab~luta convicção de que, já 
este ano, se tivermos wn período _de chuvas regu
lares, ~ persistirem os esforços dos Governos 
federai e_ estadual e se as_ quatro prÕvidêndas 
por miln pleiteãdas, Sé cOnCretizarem, o homem 
do" interiOr norte-=rio~Qtandense começará a escre
ver uma nova história. 

Uma hist6ria cOm menos sofriineÍ:ltÓ, umã his
tóríã -sem malareS Privações, Uma história~ nova 
de esperança e de fé num futuro melhor que 
urge começar a construir. 

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

0 SR. PRESID_ENTE (Dirceu Carneiro) -
Concédo a pi:ilavra ão nobre Seriador Máiio Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT-'- AC. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Ocupo esta tnbuna apenas para reproduzir o 
inteiro teOr de telex -por mim enviado ao Senhor 
Presidente da República: 

"Como é do conhedmento_de Vossa Exe
celência, a população acreana encontra-se 
vitimada pelas enchentes generalizadas de 
todos oS rios do Estado, em virtUde das chu
vas que desabam impiedosamente sobre- a 

--Amazônia "OcidentaL Como nortistas que so
~mos e por isso, aittes de tudo, fortes, no dizer 
de Euclides da Cunha, não nos abatemos 
ante as in~mpéries da natureza tropical da 
indômha Amazônia sem fim. Entretanto, da
da a extensão da tragédia, urge providências 
imediatas e efutivas. A altura da grandiosi
dade dos malefidos e equiparadas àquelas 
que foram tomadas na recente_ tragédia do 
Estado do Rio de Janeiro, com epicentro em 
Petrópolis. Cordiais Sauda_ções, Senador Má-
ri C> Maia :" -

Era o que_ tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival 
Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL - SE. 
Pronl!Jlda o seguinte discurso.) - Sr. PreSidente, 
Srs. Senadores: 

A assinatura do convênio entre a Legião Brasi· 
]eira de Assistência (LBA) e o Go\remo .. de Sergipe, 
durante solenidade realizada no Paláclo-Olímpio 
Campos, em Aracajti, a 18 de fevei"eTro"-de 1988, 
deve ser considerada como urna auspiciosa con· 
tribuição à melhoria _das condições de vida- do 
povo sergipano, em face das dimensões e objeti
vos do referido convênio, através elo qual trezentos 
milhõe_s de çruz.eiros serão aplicados em 73 muni
cípios assolados pela seca, beneficiando direta
mente, 55 mil famílias carentes. 

Na oportunidade, o Governo Antonio Carlos Va
ladares saJientou a condição de nordestino de 
Marcos Yliaça -qu~ é pernambucano- frisando 
"sua grande preocupação com a região que _o 
faz tomarwse queõdo não apenas por ser o presi
dente da L.aA mas, principalmente, pelo apreço 
e solidarieda$fe que dedica a Sergipe'': 

O acordo -de cooperação técnica e financeira 
da LBA com o Governo de Sergipe significa um 
eJenco de providências emergenciais cOnvergin-
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do para a distribuição mensal de uma cesta básica 
de alimentos a cada uma das milhares de familias 
a serem atendidas, além de medidas visando esti
mular a criação de grupos de produção, locali
zados nas sedes municipais, com vistas à confec
ção de blocos de cimento para atender à melhoria 
habitacional. 

O Presidente da LBA. Sr . .Marcos VLiaça, liberou 
um cheque no valor de Cz$ 150 milhões, devendo 
a outra parcela ser liberada num prazo-de 150 
dias, - e após a ássinatura do aludido convênio 
anunciou que no decorrer do corrente ano, a LBA 
pretende destinar a Sergipe, para as áreas de as
sistência e promoção social, um mínimo de Cz$ 
1 bilhão e 600 milhões de cruzados. ou seja, o 
equiva1ente a 4 vezes a dotação orçamentárja des
tinada ao Estado no ano passado. 

Acentuando que os recursos recém-Uberados 
representam uma demonstração de solidariedade 
para com milhares de sergipanos que estão viven
do uma situação de penúria, gerada pelas conse-
qüências de uma prolongada estiagem, Marcos 
Vilaça ressaltou. ainda, a importância dos progra~ 
mas voltados para a melhoria· da qualidade de 
vida do homem brasileiro, principalmente o serta· 
nejo nordestino que convive com as adversidades 
climáticas. 

Presente à solenidade, a Sr' Ana Luíza Va1ada
res. ilustre Superintendente da L.8A em se,.gipe, 
também se pronunciou para acentuar a signifi
cação e importância C<?ncreta do convênio entre 
a LBA e o Governo do Estado, no vaJor de Cz$ 
300 milhões. 

''A 1...!3A-prosseguiu aS~ Ana Luiza Valadares 
- estará sempre presente com sua força, cora
gem, despreendimento, espírito público e vontade 
de_ servir, tudo graças à: política social do Presi
dente José Samey, e graÇas à extraordinária admi
nistração do presidente do órgão, Marcos VJiaça, 
que tem dado tudo de si para que aLBA se impo
nha como _o mais importante órgão federal a tra
balhar pelo social." 

em nome dos 73 prefeitOS dos municlpios ~m 
estado de emergêncla, expressaram-se também, 
os prefeitos dos municíPios de Poço Verde, José 
Everaldo de Oliveira; de Tobias Barreto, LuizAlves; 
de Propriá, Luís Medeiros Chaves; e de Estância, 
Carlos Magno, os quais foram unânimes no con
cernente à exalta.çáo dos beneficias decorrentes 
daquele citado convênio, cujos recursos muito 
contribuirão para amenizar o sofrimento das po
pulações interioranas, sobretudo dos sertanejos 
traumatizados peJai conseqüências das secas pe
riódicas. 

Congratulo-me, portanto, com o Governador 
Antonio Carlos Valadares, e com os _prefeitos_ de 
Sergipe, pelos beneficias do recém-firmado con
vênio entre a IBA e o Governo do Estado. 

Ao registrar, nos limites deste conciso pronun
ciamento, esta importante contribuição do Gover
no federal, através da L.BA, para o desenvolvi
mento s6cio-econômico de Sergipe, felidto o 
eminente Presidente dessa benemérita instituição, 
o escritor Marcos VJiaça, cujo desempenho já o 
credenciou no cenário nacional, pelo seu invulgar 
talento, exemplar probidade e excepcional capaci· 
dade empreendedora. ..-· 

Cumpro, finalmente, o dever de enaltecer o in
signe Presidente José Samey pelo lrrestrito apoio 
que vem proporcionando àS iniciativas e em- -
preendimentos da LBA. 

Er~m estas as considerações que desejava te
cer nesta oportunidade. 

O SR. PRESIDErffE (Dirceu Célrnelro) -
Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão, convocando sessão extraordi
nária a realizar-se amanhã, às 1 O horas e 30 minu
tos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
çao n~ 28, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de C.cJçapava do Sul, Estado-do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 3.689,02 ObriQ:a
ções do T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, prof~rido _em Plenário. 

-2-
Votação, em turno úrüco, do Projeto de Resolu

ção n? 29, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
dpal c;le ltaberaí, Estado de_Ooiás, a contratar ope
rações de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 13.650A2 ObrigêlÇões- dÕ Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
-3-

VotaÇão, em turno _único, do Projeto de Resolu
ção Jll' 30, de 1988, que autoriza â: Prefeitura .Muni
dpal de ltapuranga, Estado de Goiás, a contratar 
operações de crédito no,..valor correspondente, 
em cruzados, a 48.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-4-
Votação, em _turno único, do Projeto de Resolu

ção no? 31, de 19sa;·que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Janduís, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operações de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 8.424,51 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

~s-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 32, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni~ 
cipal de Monteiro, Estado da Paraíba, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECERFAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-6-
Votação, em tumo único, do Projeto de Resolu

ção Jll' 33, de 1988, qUe ãUtoriza a Prefeitura Muni
cipal de Mococa, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 21.146,62 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-7-
Votação, em tumo único, do Projeto de Resolu

ção n? 34, de 1988, i:Jue autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Alvinópolis, Estado de Minas Gerais, a 
contratar operação de Crédito no valor correspon-
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dente, em cruzados, a 20.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- O.TN, tendo 

PARECER FAVORAVEL, proferido em Plenário. 

~a-

votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n"'-37, de I 988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Angélica, Estado do Mato Grosso do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em ·cruzados, a 4.600,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-9-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção yt) 38, de 1988_. que autoriza a: Prefeitura Muni· 
dpal de Caçã:pava do SUJ, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de _crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 13.519,74 Obri
gações do Tesouro _Nacional-: OTN, tendo 

PARECER FAVORÁ~ prOferido em Ple!'lárlo. 

-fil-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 39, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de JandWs, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados. a 2. 790,00 Obrigações 
do Tesouro NádonaJ- OTN, tendo _. 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-li-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n"' 40, de 198_8, que autoriza a Prefeitura Muni· 
cipal de Anastácio, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 49.342,11 Obriga
ções do Tesouro Nacionãl- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-12-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 41, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Antônio João, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
corresporidente, em cruzados, a 4.800,00 ObriQa
ções do Tesouro Naç_ional- OTN!_ te_ndo 

PARECERFAVORA VEL, proferido em Plenário. 

-13-

Votação_. em turno único, do Projeto de Resolu
ção n"' 42, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Arai Moreira, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 48.411 ;2.7 Obriga
ções do T escuro Nacional - OTN, tt?ndo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-14-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 45~ de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Toledo, Estado_ do Pªraná, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 20.864,66 ObrJ.gaÇões do Te$0urO 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-IS-

Votação, em turno único, do Projeto de Res_olt,~~ 
ção n~ 46, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Altos, Estado do Piauí, a contratar ope'ra~ 
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ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN, tendo . 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-16-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 47, de 1988, qUe ãutbriza a Prefeitura Muni
cipal de Astorga, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 3.806.39 Obrigações do Tesouro Na- _ 
dona! - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-17-

Votação, em turno único, do ProjetO de Resolu
ção n" 48, de 1988, que autOriZa-ã Prefeitura Muo.i· 
dpal de Bandeirantes, Estado Mato Grosso do 
Su1, a contratar operação de crédito no vaJor cor
respondente, em cruzados, a 4.699,00-Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTNj tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-18-

Votação, em tumo únicO, do Projeto de Resolu-_ 
çã:o n9 49, de 1988, que C)UtóriZ.a a Prefeitura Muni
dpal de Itaporã, Estado d_Q_ M_Qto Q.rq$.SO do Sul, 
a contratar _operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 13.800,00 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-19-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 50, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Taquarussu, Estado do Mato Grosso-do 
Sul, a contratar operação de crédito nç. v~or c:or
respondente, em cruzados, a G.o-98,68 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PAAECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-i!O-

Votação, em tumo único, do Projeto de Resolu
ção n9 51, de 1988, que autoriza á"Prefeitui"a_Muni
dpal de Poxoréu, Estado do Mato Grosso, a con
tratar operação de crédito no valor _correspon
dente, em cruzados, a 197.554,00Ub_tigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
-21-~ ~ 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 52; de 1988, que auto ma a Pi'efeitura Muni
cipal de Maria Helena, Estado do Paraná, a c:on
tratar operação de crédito .no valor correspon
dente, em cruzados, a 3.116,12 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL proferido em Plenário. 

-22-

Yotação, em turno único, do Projeto de Re~olu
ção n9 53, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 1.821.876,00 Obrigaç:ões 
do T escuro Nacional -:-. OTNr ~endo 

PARECER FAVORÁVEL prOferido ~en1- Plenário. 

-23-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 54, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal do Rio de Janeiro a contatar operação ·de 

crédito no valor correspondente, errr cruzados, 
a 414.810,00 Obrigações ·do TeSOLircY Nacional 
~-OTN, tendo -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-24,..-

_y_o@__s@, em turno único, do Proieto de Resolu
ção n9-55, de _1éaà, que autoriza-a Prefeitura MUni
çipal do Rio de Janeiro a contratar operação-de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
~ 41?-"951 100 ObrigaÇõeS do T~souro Nacional 
- OTN, tendo . 

PARECER FAVORÁVEL proferfdo em Plenário. 

-25-

, VotaÇãO, ~-turnO único: ~o Proje~ de_ Resolu· 
.s:ão ri9 56, de 19Bã, que aUtOriZa a Prefeffura Muni
cipal do Rio de Janeiro a ç:QotraUJr -operação de 
crédito no valor C~Orre"sp6ndente, em cfuzados, 
_a 357,76_8,00-0brigações do Tesourt? ~acional 
-OTN,tendo 

PAAttE:RFAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-26-

Votaç.êió, em- turno úhiCo, dÔ Projeto de Resolu~ 
__ çãó i\9-57, de 1988; -que autoriza~ Prefejtura Mu.ni

dpal de Pi'opriá, Estado de Sergipe, a contratar 
operaçãO cfe crêaito no vãlõYcOrrespondente, em 
cruzados, a 79~860,00 Obrigações do T escuro 
-Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-27-

Votaçao. em tuino único, d9 Projeto de Resolu
ção rf 58, de 1988, que autoriza a Prefeitura Mllili
dpal de ltauçu, Estado de Goiás, a contratar "ope
ração de crédito no valor correspondente, errtcru
zados, a 25293,75 Obrigações do T escuro Nacio
nal - OTN, tendo 
· PARECER FAVORÁVEl. proferido em Plenário. 

-211_: 

Votaç:ão, effiTüffio"único, do Projeto de Resolu
ção n9 59, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Rondon6polis, Estado de Mato Grosso, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em c~dos, a 11.912,68 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-29-
Votação, em turno Unlco, do Projeto de Reso.lu

ção rt' 60, de 1988, que autoriza a Prefeitul:'a Muni
cipal do Rio de Janeiro a contratarr operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 74.922,78 Obrigações do Tesouro Nacionai
OTN,«::ndo 

PARE:tER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-30-
Votação, em turnO óriTCo, do Projeto de Resolu~ 

ção n9 61, de 1968, que autoriza o Ciovemo do 
Estado de Minas Gerais a realizar operação de 
crédito externo no valor de US$ 48,500,000:00 
(quarenta e oito milhões e quinhentos mil dólares 
norte-americandos), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-=31-
Votação, em turno úriic:.o, do ReqUerimento n~ 

1 O, de 1988, de autoria do Senador Jarnil Haddad, 

solicitando, ao Ministério das Cóinllilicações;-in~ 
formações sobre o critério adotado pelo atual Go
verno para a -concessão de canais de râdio e de 
televlsãq atrayé$. daqu~le Ministé~o. 

-32~~ 

Mensagem no 65, de 1988 (n9- 80/88, na ori~ 
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de_Aquidabã, Estado de 
Sergipe, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente em cruzados, a 39..941 ,55 Obri· 
gações do Te!souro Nãcional - OTN. (Depen· 
dendo de parecer.) 

O S_R. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO)- Es
tá encerrada a sessão, 

(Levanta-se a sessão à"s 13 hor~s e 30 mi· 
nulos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
JAM/L HADDAD NA SE.SSÃO DE. 27-1-88, 

_ Q(JE; SE REP(JBUCA POR_HAVEfl.sNDO 
COM INCORREÇÓES NO DCN- SE9ÍO 
II DE 28-I-88: 

O SR. JAMIL IIADDAD (PSB - RJ. Como 
-uder:·prOnllildã o SéQuinte discurSo.)-=- Sr._Presi· 
dente. Srs: Senadores: _ 

No dia 20 -de agosto dO ano passado, há cinco 
meses, portanto, solicitei à !?residência dÇI Casa, 
corO a"polo no ReQlriléntó Interno, o envio ao Che
fe do Gabinete Civil_ da Prestdênc_ia da República 
de um requerimento ao Sr. Ministro das Minas 
e Energia, para que fossem prestadas ao Senado 
Federal informações sobre a situação da_ Petro
bráS:-NE:Sse requerimento, sol!ci~a informações 
Sobre a receita.~ _a despesa da Petrobrás nos últi

--mos decêntos, especificados ano a anO; os credo-
re~ _e devedores da Empresa,_ especificados os 
respectivos montantes; a díVicl.a da União, dQs Es
tãdos e Mlliliç:ípios para com a Petrobrás, especifi~ 
cando Ministérios, Unidades Federativas e Munici
pios no último decênio; se existem dívidas a distri
buidores; caso afirmativo, o montante por empre
sa e os gastos da Petrobrás nesse período com 
o sul>sídio ao ~CQOl, à gasolina, ao óleo diesel 

.e demais deriva~o~. especificamente. . 
Sr. Pr"esidente, até o presente momento não 

tive as infÕrri1açõe~ que solicitei através desSe re
querimento. Tomei ciência, através de publicação 

_ em jornais, de que a P~robrás gastará QS$ 1 
bilhão a mais, devido a cortes nos investimentos: 

.. OS suCesSivos cortes nos ·inveStimentos 
da Petrobrás estão comprometendo a produ
ção nacional de petróleo. No período 
1987/89, o país deixará de produzir 159 mil 
bariis/dia e para cobrir essa diferença a Petro
brás terá um dispêndio extra de os~ 1 bilhão 
e 45 milhões com a importação do produto. 
Esse valor poderá ser até três veze;s maior, 
uma vez que a empresa não tem re_cursos 
suficientes para bancar a compra no mer· 
cada externo e terá que recorrer ao sistema 
bancário, submetendo-se aos encargos fi
nanceii-05 daí decorrentes. 

A denüncia foi feitç~ ontem pela Associãção 
dos Engenheiros da Petrobrás, que acusa a 
direção da empresa de agir passivamente 
diante da gràVe crise que enfrenta a estatal. 
O presidente da Aepet, Antônio Maciel Neto, 
informou que o endivi~!l1ento da Petrobrás 
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com o sistema bancário em 87 chegou a 
US$ 1,5 bilhão,"~ · ~ 

Este foj o déficit para que pudéssemoS arranjar 
dinheiro_que, praticamente, será empregado para 
a importação de petróleo, e não para ajudar no 
planejamento da auto-s_uficiência do produto no 
País. 

"Este montarife -Corresponde a 5o% do ia--o 
turamento da empresa. Somando-se os en
cargos financeiros aos custos fiXOS - salá
rios, energia elétrica e impostos- e aoS sub
sídios -álcool, fertilizantes e nafta, além da 
dívida do setor público com a Petrobrás, que 
é do montante de 50 bllhões de cruzados, 
as expectativas são sombriaS.-Se-for mãntida 
a atual política de preços e subsídios, dentro 
de três ou quatro anos a Petrobrás será consi
derada ineficiente pela opinião pública. 

A redução dos investimentos impede a co
locação de campos de petróleo em produ
ção, não permite a modernização do parque 
de refino, adequando-o à realidade de merca
do, e mantém uma estrutura de transportes 
aquêm das necessidades de produção (cons
trução de gasodutos, oleodutos e aquisição 
de navios Próprios). Hoje, a· Petrobrás con
trata mais de 40% dos navios em operação 
nos campos de produção e exploração. 

De acordo com esta análise, as conse
qüências da atual política para o setor são 
graves e representam wn entrave ao desen
volvimento do País. Na medida em que a 
Petrobrás precisa alocar mais recursos para 
importar petróleo, ela deixa de investir na 
compra de equipamentos, prejudicando se
riamente a indústria nacional, já que 95% 
de suas aquisições são feitas no mercado 
interno. Isso poderá acarretar uma crise nes
se mercado, dispersando equipes em empre
sas que produzem exclusivamente em fun
ção -da Petrobrás, o que levará à perda de 
tecnologia." 

O Sr. Jutahy Magalhães -Permite V. EX 
um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD - Com O -maioi' 
prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Quero referir-me 
à questão do requerimento de informações que 
V. Ex" apresentou. Infelizmente, não dispomos de 
nenhuma medida para apurar aqueles ministros 
e diretores de órgãos que não respondem aos 
nossos requerimentos de informaç6es. Pessoal
mente, tive a oportunidade de apresentar, no ano 
passado, um projeto de resolução fazendo com 
que esses requerimentos de informações não se
jam mais indMduais, do senador e sim do Senado 
como um todo que, se aprovados, seriam encami
nhados aos respectivos órgãos, pols sabemos que 
as informações raramente são fornecidas. Atual
mente o que pode ser feito? Nadã. Como riãO 
temos condições de criar a pena para aqueles 
que fogem à sua obrigação, também não temos 
como obrigá-los a nos forriecer infqimações. Es
tamos passando um período em que o Congresso 
Nacional teria todas as possibilidades de fazer 
com que as nossas prerrogativas, as nossas verda
deiras e maiores prerrogativas fossem atendidas 
e colocadas na Constituição, mas estamo-nos es-

quecendo, estamos deixando passar essa oportu~ 
nidade. Estamos discutindo assuntos da maior 
importância a respeito dos problemas sociais, dos 
problemas econômicos, mas estamo-nos esque
cendo de discutir aquilo que interessa ao Con
gresso Nacional, que ê a sua prerrogativa de legis
lar e de fiscalizar. Estamos deixando passar o tem
po, já temos um ano de discussões nesta Consti
tuinte e, na realidade, pouco fiZemos para avançar 
nesfe sentido. Escuto ql.iase dieiriamente O noti
ciário da Consütuinte. Vejo os nobres Constituin
tes falarem de todas essas altas e importantes 
questõ_es debatidas no Congresso, mas, se V. EX' 
ftzer o levantamento de quantos Constituintes fala
ram a respeito do interesse d~s nossas prerroga
tivas, levará um sustofEsfe_a-sSunto não (oi discu
tido. Ainda é tempo, Sr. Senador, de fazermos 
com que na futura Constituição possamos dispor 
de meios para que os requerimentos, como o 
de V. Ex!'; que são do interesse do Senado Federal 
sejam obrigatoriamente respondidos. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, V. Ex!' tem toda razão quando 
recifmina ã atuação do Poder Executivo, que não 
leva em consideração o Poder Legislativo. 

Dizem que o regime democrático é aquele em 
que há independência entre os três Poderes, em 
que todos são autónomos, mas que deve cada 
um cumprir com seus deveres diante da legisla
ção. Talvez o problema da ditadura que o Pafs 

-atravessou durante 20 e tantos anos, em que o 
Poder Legislativo foi castrado em várias prerroga
tivas, tivesse feito com que, apesar de uma tenta
tiva de retomada do protesso democrático, os 
mesmos hábitos do passado continuassem a vi
gér. Vemos que hoje, como ontem, centenas de 
decretos-leis são editados pelo Presidente da Re
pública. E o _Congresso Nacional nada mais tem 
a fazer a não ser analisar esses de<: retas-leis, apro
vá-los ou rejeitá-los, mas os mesmos iniciam a 
sua validade a partir do momento da sua edição. 

Até esta data, o Poder Executivo, por nenhum 
dos seus funcionários, tratou de prestar informa
ções à CaSa sobre o requerimento que fiz effi 
agosto. O desrespeito não é a mim, representante 
do povo fluminense, mas a esta Casa e às leis 
da República. 

O nobre Senador Itamar Franco, que se encon
tra aqui ao meu lado neste momento, é autor 
de vários requerimentos de informações ao Poder 
EXecutivo;=sem que tenha tido resposta de qual
quer deles, inclusive um ao qual estou associado 
sol!t::itando informações ao Minist~rio das Minas 
e Eriergia. -

O Sr. Itamar Franco - Permite-me V. fr 
um aPárle? --

O SR. JAMIL HADDAD - Ouço ~o Senador 
hamar Franco, com muita satisfação. 

O Sr. Itamar Franco - Senador Jamil Had
dad, ouvi o Sen_ador Jutahy Magalhães, como 
s_empre, com a maior atenção. V. Ex' toca num 
ponto da maior importância para a atividade parla
mentar: o _p_~dido de informaçao. V. Ex~ já eSclare
ceu à Casa que temos vários pedidos de informa
ções, inclusive um da maior gravidade porque 
se trata da chamada "conta secreta do acordo 
paralelo", a "Conta Delta lll" do Governo Federal, 
quando sabemos que qualquer atividade nuclear, 
através de urn decreto legislativo do ex-Presidente 
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José Fragelli, deveria ser aprovado pelo Congres
so Nacional. No entanto, o Governo que aí está 
processa um acordo nuclear paralelo, com verbas 
secretas. Fizemos um pedido de informação no 
ano passado e até hoje, Senador Jamil Haddad, 
esse requerimento não foi respondido. Ao con
trário do que se fmagina, há leis. O Executivo 
poderia ser enquadrado no crime de responsa
bilidade. isso é- claro, é _evidente que após 30 dias, 
se o ExecutiVo não responder a uma indagação 
do Parlamentar, num requerimento aprovado em 
plenário, como ê o caso de V. ~. como foi o 
meu caso e o do Senador Jutahy Magalhães, ca
beria, como cabe, à Mesa Diretora tomar as provi
dências cabíveis. Mas, infelizmente, Senador Jamil 
Haddad, o Parlamento é o que se vê: apesar de 
estarmos na Nova República, num estágio demo
crático, continuamos ainda sob um regime autori
tário. O ExecutiVo não -respande e nada acontece 
com as informaÇ:ões_que não são prestadas. Por
tanto, a minha solidariedade a V. Ex' e a esperança 
de que realmente o Congresso Nacional possa 
se afirmar. Mas ele só se afrrmará se puder exigir 
do Executivo o cumprimento das suas obrigações 
e não apenãS o Executivo conseguir do Congres
so.Nadonal tudo aquilo que deseja. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador 
Itamar Fréinco, V. ~ tem toda razão. Este é o 
momento ·em qüe se elabora a nova Carta Magna 
do País, para que o Poder Legislativo volte a ter 
as prerrogativas que lhe foram castradas pelo Mo
vimento de 1964, e que todos nós tenhamos a 
consciência de que significamos um poder que 
representa a opinião da população .brasileira. 

Quando solicitamos esses requerimentos de in
formações não o fazemos apenas -pelo fato de 
querer fazer urn pronunciamento e dar ciência 
a determinadas pessoas_do nosso círculo de rela
ções, mas para nos intejrarmOS da Cánduta e da 
política do Governo, em determinados setores, 
que contrariam os iil.teresses'nacionais. E como 
disse, muito bem, o nobre Senador Itamar Franco, 
faço, neste momento, uma solicitação à Mesa, 
já que recebi um brilhante aparte do Secretário 
Senador Jutalw Magalhães, para que a Mesa, na 
próxima reunião, tome as providências cabíveis 
para que haja uma ação contra o Poder Executivo, 
que não cllinpre o qü"e a legislação determina. 

O Sr. João Mene:tes- Permite-me V. E.}(! 

um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD- Com a maior sa~ 
tisfação, ouço V. EJc9 

O Sr. João Menues -Senador, acho que 
V. Ex' tem toda razão em abordar este assunto, 
embora existam as normas constitucionais, que 
pooem ser aplicadas pela falta de cumprimento, 
de resposta a esses pedidos de informação. Já 
existe lei neste sentido e pode ser aplicada. Então, 
seria necessário que se aplicasse a lei em todos 
os casos. O Congresso Nacional - O Senado 
e a Câmara - também incorre nesses mesmos 
erros, nessa mesma fata1idade histórica. Temos -
projetes que correm na Câmara_ e no Senado 
que levam cinco, seis, oito anos para chegar ao 
seu término, ultrapassam todos os prazos, ultra
passam tudo. Chegou a hora de nos unirmos, 
realmente, pro-curarmos traba1har, encontrar um 
caminho exato para a solução desse grave proble-
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ma. O problema. não é s:ó do ~ecutiVo; é d9 
Legislativo, é do Judiciário. NoJ.udiclário ~s ques- _ 
tões entr_am e levam 1 O ãncis para chegar ao seu 
fim, quando chegam. Há uma desordem geral, 
uma desordem administrativa geral. Acho que faz 
muito bem V. ~-em reclamar, chamar a atençã.o 
para esse assunto, mas o defeito _não está s6 no 
Executivo, está nos Três Poderes. Tem que haver 
uma conscientização se realmente queremos mu
dar a nossa feição histórica e mudar, sobretudo, 
o resultado dos traba)hos ,Çle toc;!.qs_ qs Pode_res. 
Muito obrigado a: V. Ex' 

O SR. JAMIL HADDAD -Nobre Senador 
João- Menezes, V. Ex" toca num ponto que tam
bém merece de nossa parte o apoio. Há neces
sidade de wna maior dínamiza_ção e de que os 
prazos para a tramitação dos projetas nas Casas 
do Congresso sejam cuni.pridos. 

Este é o grande momento de ao menos n6s 
que desejamos uma democracia plena, tentannos 
fazer c::om que haja uma consciência dos Parla
mentares para a gravidade do momento histórico
político· brasileiro, e que esse mom""ehto nos leve 
a uma reflexão profunda, com a modificação de 
estruturas arcaicas, def.,.~d<l!S e que, no passado, 
já deram a demonstraç_.ão, de que não são mais 
aceitas pela população brasileira. Há que se refor
mular essa legislação, há que se dar uma nova 
dinâmica ou, então, nÓ;s, _ do Poder Legislativo, 
continuaremos _sencio menosprezados pela opi
nião pública. 

Naquela época, Sr. Presidente, .quando apre
sentava o requerimento, já se_ configurava, para 
nós, o que é hoje palpável: a grave crise política 
para a qual se encaminhava a nossa maior empre
sa, mais precisamente. a grave crise para a qual 
a Petrobrás era conscientemente _encaminhada 
pelo Oovemo .. Continuo no aguardo daquelas in
formações e reafirmo o meu requerimento, 

Mas hoje, Sr. Presidente, precisamos de mais 
informações e you __ ª~ faz~r um requerimento 
convocando o Sr. Presidente _Qa_P.etroRrás para 
comparecer a esta Casa_. a fim de prestar informa
ções de viva voz, já que, através de _requerimento,_ 
não tem ·sido possN.el que nos sejam concedidas 
essas informações, . 

En1er1do que o Presidente da Empresa deve 
ser chamado a depor nesta Casa, e a informar 
à Nação brasileira a situação real em que s_e en
contra a mais nacional de nossas empresas. 

Denunciamos urna política de sucessivos cor
tes no orçamento da Petrobrás, cortes que, náo 
por acaso, são feitos no orçamento para investi~ 
mentes, como uma po\ític::a concebida para debi
litar a empresa. Em 1987, esses_ cortes nos investi
mentos foram de 5_8Q milhões de_d6Jares e, para 
1988, estão anunciados tartes de -<:.erca de 2 bi
lhões de dólares. Os investimentos previstos para 
1988.são de 13,7 bilhões de cruzados, exatamente 
37% a menos do que_ o ·despendido em 1987, 
sem descontar a taxa inflacionária. 

Os recursos da á(ea_ de exploração são, em-
1988, os mesmos 6 bilhões de 1987, e os recursos_ 
do Departamento de Perfuração, o nó górdio, s,ão_ 
redmidos em 23%. _ 

Sr. Presidente, estes .dados são estarrecedores. 
A nossa Petrobrás. oriunda do _movimento _de_ 
consciência política nacional, oriunda de uma luta 
pela qual muitos brasileiros sofreram violênclas, 
policiais até, a nossa Petrobrás, aue se tornou 

um_ exemplo de empresa, está sendo, neste roer 
mente_. e,onscientemente preparada para ser des
moralizada e permitirRse, então,_ maJs_ 1,.1rna vez, 
aquela falácia_ da necessidade _da privatizaç~o das 
empresas gov_emamentais.. -

O Sr. Roberto CamPos ~ Permite V.- Ex· 
um aparte? 

0-_SR. JAMIL HADDAD- Com a maior Sa~ 
tisfação-ouço_'/. ~- --

0 Sr. Roberto Campos - Sr. Senador, o 
probleri:ta da Pet;robrás, c:om sua atual escassez
de r~1.4r~9s para investimentos, é, ao mesmo tem
pO, extr-emamente grave e extremamente simples: 
a Petrobrás vem co~ndo os programas de inves
tim~ntos, quãndo poderia ter adotado uma- alter· 
nativa mUito melhor. alternativa melhor é vender 
soas participações no variegado elenco de indús
trias j:letroqUímicas. onde sua presença ricio- é 
mais necessária. Aliás, do decreto que presidiu 
a criação da petroquíçoiçf', se infere que a J?artici
pação da Petrobrâs deveria ser meramente reSi
dual, não se tratando_ de área sujeita ao mona: 
pólio. R.esiéiual e Supletiva. O que stgnifíca a pala
vra supletiva? Significa -que o inVestimento deve 
ser feito· qUantUm Atls, não mais, não menos 
dQ·que aquilo estrltarni::JJle necessário para viabi~ 
lizar Investimentos. Or~ a indústria petrOquímiCa 
brasileira é, hoje, robUsta._Há capitais privados 
a Çotnprarem essas Participações, que ori·gmana- -
mente foram J,Íte.is, senão mesmo ne.cessárias, 
mas que hoje $ignilicari1inera ocupaçiio de pes--=
soai e cargos de'diretoriapara a Petrobrás, sem__ 
nenhUfu programa desenvolvimentista. N.;3; reali
dade, essa participação tomou-se até_ilegal, de 
vez _que a participação é supletiva .......: e sUpletiva 
sigitifica -quantum satis. Verificada a possi~ili
as indústrias petroquímic::as sem a Petrobrás, ~la 
delas deveria de$fazer~se a aplicar todos os recur- . 
sos, concentrá-:-~os m_a_çJça,n~nte naquilo que real
mente conta e que é a sua. missão monopolística 
fundamental, quer dizer, _a pesquisa e-a exploração 
de petróleO. Por isSo._ temos _url1i(_c0se, a meu_ 
ver, de- fácil_S,.olução. A P~trobrás poderia c_erta
mente conseguir dois bilhões e mais dois b:il~~, 
-de _dólares de recursos para apiicãÇáo ·prioritária, 
se simplesmente os seus_ fu_ocionáriQS e di['elç)reS 
não estivessem aboletaçios nas empresas petro
químicas, de que não querenl, a nenhuma cUSto, 
desfazer_:-_se, quando, na realidade, são campos 
próprios d~_operãção da empreSa pri~ada. 

Ó SR. JAMIL HADDAD - Na realidade, o 
aparte do nobre Senador Roberto Campos termi
na confirmando_ nossa ordem de raciocínio. S. 
Ex" acha que a solução poderá ser encontrada 
a partir do momento em que a Petrobrás se <ifaste 
da petroquímica. que começa a dar lucro, deixan
do essa área livre para a iniciativa privada. 

_Sr. Presidente,_ Srs. Senadores, temos ouvido, 
siSfe.Olaticamente, clitic_as as majs violentas con
tr~ a estatização de determi~adas empre!jias. Te_.. 
mos várias empresas que hoje são_estatais porque 
eram ptrVadas, ob,tiveram ajuda ggvemamental, 
foram à situação fali!"flentar, e o Estado veio a 
ass~mi~las._Mas, .9 que se quer, na realidade, é 
investir contra enlpresas do porte da Petrobrás, 
da Ele~obrás, da Embratel e outras que honram 
a iriíCiativa estatal brasilelrã e_ que levaram nosso 
País ao desenvolvimento ao qual chegamos. Se 
não continuarmos subsidiando o álcool, como 
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estamos subsidiando, poderemos, deritto' de pou
co tempo, ser auto-sufkientes erit Petróleo; mas, 
a partir do momento (:_rn _que os- !nve$i:nentos 
diminuem, somos obrigados a importar mais. 
Neste ano, a previsão é de 1 bilhàq !le dólares 
de 'importação e, em constrapartida, vai-Se travar 
a exploração de petróleo nos grandes campos 
petrolíferos da Bacia de Campos e, agora, da 
Amazônia. 

O Sr. Alufzlo Bezt!na- Permite ·v:Exo um 
aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD- Pois não! Ouço, 
com m~o p_raze_r, o ap~ de Y_-_E;x"> 

O Sr. Aluízio Bezerra- Nobre Senador, ou
ço com atenção o -prànundamento que V. Ex' 
faz, com muita propriedade, sobretudo qu<:~ndo, 
nos dias atuaís, discute-se na_ As~rnbWa Nacícr 
nal Constituinte_ a_ nãcjonaliza_ção da di~t(ibuição 
dos derivados do petróleo. Nobr.e_Senador_Jamil 
Hadda.d, V. ~ sabe _que os maiores en~argos 
da Petrobrás estão. j~tamente na prospecção, a 
parte mais dificil. Essa empresa, que representa 
interesses ec_onômicos e estratégicos do Pais, no 
que diz respeito à produção e__à comercialilaç?lo 
do seu petróleo, como bem coloc~da por V, EX', 
foi __ criada após grandes campanhas populares, 
que contaram com a participação da UNE e diver~ 
sas organizações, revelando o sentimento nadcr 
naiista do povo brasileíro e vencendo as arma~ 
dilhas do imperialismo norte-americano e dos 
seus agentes em nos:s;o País. A Petrobrás, que 
é a expressão de vitória da vontade do povo brasi~ 
!eira, tem participação de 40% na distribuição 
e na comer<:íalização do petróleo, fifet mignon 
pois _o_mai_s lucrativo, enC(LI,8nto as empresas es
tf?Jlgeiras, a Shell, a Essa e a Atlantic e outras 
têm 60% na distribuiçãQ. Daí por que, nobre Sena
dor, aproveitando o discurso que faz V. Ex", gosta
ria de defender aqui a proposta que está sendo 
debatida na Constituinte, de manter-se a na<:::iona~ 
lização da distribuição do petróleo como uma ne
cessidade patriótica que atende _aos interesses do 
povo brasileiro e que, com muita justiça, irá forta
lecer a Petrobrás. Gostaria ainda, de en(oc;3r outro 
problema, muito atual, que é a produção de ál
cool, na qual o Governo foi ~obrigado a entrar, 
e a ampliação dos investimentos na distnbuição 
de petróleo. Esse avanço da busc;a de petróleo 
não serve_ tampouco a um projeto nadonal de 
transporte, porque os nossos governos são leva
dos a atender aop interesses da Ford, da Volks
Wclgeri e outras empresas Vendeâoras de carros 
de luxo. em nosso País, quimdo"se deveria ater 
e estudar, com profundidade, o sistema de trans
porte baseâ.do naS grai1des distânciàs, examinan
do; com_ bastante profundidade, o aspecto do sis
tema ferroviário, naquilo_ que -possa ser combi
nacfo cOm O -SiS:terõa rodoviário; esse _aspecto exi
ge maior refléxãp. Deixo aqui apenas, no aparte 
que faço a_o pronunciamento. opo_rtuno de V. Ex•, 
para que possamos_ debatê-lo futuramente .. No_ 
momento, gOstaria que nos ativéssemos ao as
pecto corlCretO:da defesa da distnbuição do petró
leo, em tomo d<)S.empresas nacionais, nos deba
tes que.. fazerilOS -·â.waJr:iiente na C6ristittifnte. É 
o aparte; agradecendo _ _a V. Ex" p~la oportunidade 
ql.le me dá de. fazê-lo em tão bolhante pronuncia
mento que faz, nesta Ca.sa, hoje. 
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O SR. JAMIL HADDAD - Eu é _que agra~ 
deço a V. Ex", Senador Aluízio Bezerra, pelo aparte 
com que _me honrou. 

Sr. Presidente, V. EX" me alerta de que meu 
tempo está_esgotado. Aproveito, então, este minu~ 
to restante para informar que estou solldtando 
hoje mais um pedido de informações ao Minis- _ 
tério das __ Comunicªções, através da Casa Civil, 
com o seguinte teor: 

"Requeiro à Mesa, n~ fo_rm~ 9o_ art. ?39, 
inciso 1 alínea ''b", do Regimento Interno, 
sejam ~Ji~itadas ao Pqd.er ~cutivo (Minis· 
tério -das t:oniunkáçõeS), através da Casa 
Civil, as seguintes infonnaçõe$:__ _ 

1) Qual o critério que o atual Governo vem 
adotando para a concessão de canais de rá
dio e de televisão, através do Ministério das 
Comünicações? --

2) Quantos canais de rádio, AM. e/ou FM, 
foram conCedidos entre fevereiro de 1986 
e a presente data? 

2.1) Especificar cada uma das conces
sões, o capital social, a freqüência, a potência 
irtadiada, a sede e o nome do(s) titular(es) 
da concessão. 

3) Quantos_canais-de televisão foram con~ 
cedidos, no mesmo período? 

3.1) Especificar crida uma das conc:es~ 
sões, o respectivo capital social, potência, se~ 
de e .o nome do(s) tltu1ar(es) da concessão._ 

Justificação 

O País assiste, estarrecido, ao festiva1 de 
concessões de canais de rádio e de televisão. 

Diariamente, a grande imprensa denuncia 
esse festival que o Governo estaria realizando 
com recursos públicos. .Mais do que isso, 
denuncia~o como instrumento de corrupção 
da vontade constituinte. A acusação é suma
mente grave. Não apenas põe em xeque a 
moralidade governamental, como faz pairar 
sobre todo o Congresso, e a Constituinte, 
que há de ser ilibada, a grave acusação de 
conupção passiva. 

Conhecer a política de concessões de 
emissoras de rádio e de televisão, vigiar mes
mo essas concessões, conhecer posslveis 
beneficiários, esse é um dever i_ndeclinável 
do Senado, que não poderá faltar à Nação. 

Sala das Sessões, de de 1988. -
JamU Haddad." 

Sr. Presidente, apres_ento este requerimento em 
razão de termos ... 

O Sr. Mauro Borges - Permite~me V. EJr 
um aparte? 

O SR. _JAMIL HADOAD - Cõin muita satlsfa. 
ção, nobre Senador Mauro Borges. 

O Sr. Mauro Borges - Cumprimento V. EX 
pela oportunidade do seu discurso, que envolve 
assuntos da maior importância para o nosso País, 
sobretudo esta questão da transparência da admi
nistração, que não pode virar as costas para a 
informação a que o CongressO tem direito. O 
Senador Jutahy Magalhães, aparteando V. Ex~, 
mostrou sugestões interessantíssimas, que deve
riam ser transformadas em lei, que obrigassem 

. os ministros a realmente responder ao Senado 

da República. V. EX tem toda razão não só no 
que d.isS(: a respeito da Petrobrás, a necessidade 
de salvaguardar esta grande __ empresa que_ ~ITI 
sido, de certa forma,, o orgultlo_ do povo brasileiro, 
também a questão da informação. Mais _uma vez, 
V. EX' e todos nós vamos t~r decepção de não 
termos nenhuma resposta, sobretudo, neste caso 
que v." f:x' mostra agora, na questã_o _ _das te_leco.
municações, rádio, televisão,- etc., que é um dos 
pratos prediletos da conupção que se pratica hoje, 
neste momento, em nossq País, pel<? _Governo 
da República, para ganhar adeptos para. os_ seus 
desígnios de maior tempo de permanenc1a no 
Governo._ Este é_ um dos exemplos mais claros 
e 7evid_ent~da grande corrupção_ que lavra no 
GovernO, neste momento, à cata de votos, pa~a 
o mandato de cinco anO$ do Presidente da Repu~ 
blica. 

O SR. PRESIDENTE (Frandsco Rollemberg. 
Fatendo soar a campainha.)- Solicito ao emi~ 
nente orador conclua o seu p'ronun<::iamento, haja 
vista que_ V. EX' já ultrapassou vinte e oito minutos 
do seu t_e:mpo. 

O SR. JAMIL HADDAD -Sr. Presidente, 
vou encerrar neste momento. 

O motivo que me levoti a este requerimento 
de informação. foram as noticias veiculadas em 
jornais, rádios, ou inclusive na revista Senhor~ 
que denuncia que constituintes teriam recebido 
concessões de _rádio e de tel~yisào. Entre os bene
ficiários desses negóc:ios estariam os Deputados 
Rubem Medina_, _Rita Furtado - por sinal esposa 
do eterno Secre.tárlo~Geral do Ministério das co.
municações ~ e o ex~repórter Hélio Costa. Além 
desses parlamentares, a imprensa registrou la
mentável entrevista do Deputado Canabrava, para 
quem a obtenção de um canal de rádio é apenas 
um negõcio de dois milhões e melo de _cruzados_. 
muito pouco para seus préstimos. 

Sr. Presidente, coincidentemente, são todos es
ses parlamentares aqueles que estão apoian-do 
os cinco anos de mandato para o Presidente José 
Samey. 

Eram essas, Sr. Presidente, as palavras que que~ 
ria proferir neste momento. (Muíto bem( Palmas.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
1'1• 004, DE 1988 

A Comissão Diretora_ do SeJ!8dO Federal. no 
uso de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, resolve: 

M í• Oartigo1•doAton"ll!l967,daCo
missão Diretota passa a vigorar acrescido do se~ 
guinte parágrafo único: 

Parágrafo único. As viúvas de ex-Senadores 
poderão utilizar"~se d<?S serviços previstos n~s _}e
tras e e f deste artigo, nas mesmas condtç~s 
estabelecidas para os ex~Senadores da República. 

Arl 2"' Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação. • 

Art 3Q Revogam~se as disposiçoes em con-

trãrlo: , • d 
Sala da Comissão Diretora, 24 de 1evererro e 

1966. :_ Hul!ll>erto Lucena - Jutahy Maga· 
lbães - João Castelo - Frandoco RoDem· 
berg . 
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ATO DA COMISSAO DIRETORA 
. 1'1• 005, DE 1988 

A Comis::;ão Diretora do Senado Fedc::ral, no 
uso de suas ~tribuiçõ~S l~gais constantes ·dO De
creto Legislativo n~ I 14, de 1982, prorrogado pelo 
Decreto legtslativo n~ 18, de 1986, considerando 
o di_sposto no § I? do art. 3o e nos §§ 1 ~ e 4° 
do art. & do Decreto-lei n° 2.335, de 12 de junho 
de 1987, resolve: 

Art. ro Os valores dos Sl,lbSídios (parte fixa 
e v~riável) dos Senadores da República, bem co
mo a ajuda de custo fL'fados pelo At9- n~ 1, de 
1988, da Comissão Diretora, ficam reajustados 
em 10,84% (dez virgula oitenta e quatro por cen· 
to}, a partir de ]9 de fevereiro de 1988. 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposiçõ_es em 
contrário. 

Sala da Comissão Diretora, 24-de fever~~ro de 
1988. - Humberto Lucena - Jutahy Maga
lhães - João Castelo - Frandsco RoUem
berg. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
1'1• 006, DE 1988 

A Comissão Diretora do . Senado Federal, no 
us.o __ de suas atribuições regiment.aJs e conside~_ 
rando as disposições constantes do § 1 ~ do art. 
39 _e dos §§ 19 e 49 c;io art. 89 do Oecreto~lei n9 

2.335, de 12 de junho de 1987, resolve: . 
Art. 1 ~ Os valores de vendmentos, sa1ários, 

salários~família, gratificações e proventos dos ser~ 
vidores do Senado Federal, de que trata o Ato 
n~ 2, de 1988.-da ComJ~sâo Diretora, ficam reajus
tadOs em 10,84% (dez víigtila oítenta e quatro 
por cento), a partir de 1 o de fevereiro de ~98.& . 

Parágrafo único. O disposto neste art1go apb~ 
ca~se aos valores de S:alário.b~~ e_ gratificações 
dos servidores do Centro Gráfico do Senado Fe
deral --CEGRAF e do Centro de Informática e 
Processamento de Dados - PRODASEN. 

Art. 2<? A despesa decorrente da aplicação 
deste Ato correrá à conta dª$ do_ta_ç:ões-destiQ.adas 
ao Senado Fedeiál_e_aos séus órgãos supervisio
nados, no Orçamento Geral da União. 

Art. 3o Este Alo entra me vigor na data de 
sua publ!cação, revogando-se as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão Difetora, 24 de fevereiro de 
1966.- HumJ>erto_Lucena- Jutahy Maga· 
lhães - João Castelo - Francisco Rollem
berg. 

(")ATO DO PRESIDEI'ITE 
1'1• 18, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe: conferem os artigos 52, ítem 
38, e· 97, inciso IV, do Regimento Interno e de 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire
tora n'~" 2, de 1973, e tendo em viSta o que consta 
do Processo_ no 000248/87-8, resolve: 

Tomai" ·sem efeito a autorização para a contra
tação de Gilmar Ferreira Mendes para o emprego 
de Assessor Parlamentar, AS-3, do Quadro Pes-. 
soai CLT, constante ào Ato da Comissão biretora 

(') Republ!cado por haver saldo com incorreção no 
DCN. Seção H, de 10-2-88. 
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n? 4, de 1985 e remanejado pelo Ato n" 26, de 
1987, da Comissão Diretora, para cargo de provi
mento efetivo do Quadro Perrn!IDente - Parte 
EspeCia1, do Sena~o Federal. .. . . 

Senado Federal, em 1 O de fevereiro de 1988. 
- Senador Humberto Lucena, Presidente do 
Senado FederaL -

ATO DO PRESIDENTE 
1'1• 23, DE 1988 

O Presidente do Senado FederaJ, no uso das 
atribuições que lhe conferem oS ·artigos 52, item 
38. e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato n~ 2, de 1 973 
e revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n" 
12, de 1983, e de acordo com o disposto- na 
Resolução n<~ 130, de 1980, e tendo em vista o 
que consta no Processo n? 001006/88-6, resolve: 

Autorizar a contratação sob o regime jurídico 
da CohsoJidação das Leis do Trabalho e do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço dO senhor 
José Duval Guedes Freitas,-para o emprego de 
Assessor Técnico,_ com o sa1ário mensal equiva
lente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 
29 de janeiro de 1988, com a lotação e exercício 
no gabinete do Senador Mádo Covas. 

Senado Federal, 24 de fevereiro de 1988. 
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

CONSELHO DE SUPERVISÃO 
DO PRODASEI'I 

Ata da 83~ Reunião 

Aos dois dias do mês de fevereiro de mil nove
centos e oitenta e oito, às dezessete horas, na 
sala de reuniões da Primeira-Secretaria do Sena
do Federal, reúne-se o Conselho ·de Supervisão 
do Prodasen, sob a Presidência do Exmo. Sr. Se
nador Jutahy Magalhães. Presentes à reunião os 
Senhores Conselheiros Dr. José Passos Pôrto; Vi
ce-Presidente desteColegiado, Dr. Eduardo Jorge 
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cálaas- P~refra:=nr. vamn e SOUSa 'Dútr'a~ Di. Ea: · 'vàdó. ApreSenta· tãinbérri pateCêr'fãVofáVeJ sobre 
gard Lincoln de Proença Rosa e Dr. Séfgió de oProcesson9 PD-0618/87-0.-Prestaçãocl.eCon
Otero Ribeiro, Oiretor-Executiv'o' dei Prodasen. tas do Prodasen relativO ao 2o trimestre de 1987, 
Presente. também, a c:onvite-do Senhor Presiden- solicitando a ado_ção das medidas aprovadas pelo 
te, a Dr" Sirley~Conde.de Figueiredo C'una, Subs- Corfselho_na aprec'iàção da Prestação de Çontas 
tituta do_Assessor-Chefe da A.ssessoria da Dire- relativa ao Primeiro Trimestre--de 198_7. Após a 
teria Executiv~ do Pioc;làsen: lhi'cialmente, o Se- análise da_ matéria pelos Senho~:es Conselheirõs, -
nhor Presidente coloca em apreciação a Ata da é a mesma-apróVada por unanimidade. O Senhor 
reunião anterior, disPensandO a leitura da mesma Presidente- concede a palavra ao Senhor Diretor-
por ter sido distribuída, com antecedência, aos Execi.Jtivo do Prodasen. Dr._Sérgio deOtero Ribei-
Senhores-CdriSê:Ihe"ifoS. EStes ã ãprOVain por una~ roque expõe um. estudo realizado sobre a neCes~ 
nimidade. A seguir; ó Selihbr PreSidente cOncede sidade de revisão do Quadro_de P~.l c::l9 Proda-
a palãvra ao relator dós ProceSsos n?s ·sen, solicitando, diante_dosleYanta_mentQs feitos 
PD-0899/87~9 - Cbnv'êhib ehtre o Prodasen e em cada_ unidcid~ .do_órgãO; ã. -conversão de 30 
0- Triburial de COntaS âóo--E~tado do Pará e {trinta) vagas atualmeilte exíste"nfes; em ·outros 
PD-0797/87-1 - CctíVêriiO"-eil.tre o" Pfodãsen- e ·empregos de Vftallffipoitáilda para as atividades 
a Assembléia Legislativa do Estado.do Pará, am- 'do Prodasen, que s.erão preenchidas atr_avés de 
bos objetivando o ac~ssQ çlaqueles órgãos dos Processo Seletivo_ Int~o. pç~seguindo. solicita 
Banc_os de Dados cjo_Sistema de Informações ainda a criação de outros 57_(çjoqU:enª:e.Set_e) 

_ do Cóngresiio Nadonal-SicOn. O Sellhor relator !JÇWOS empregos necessárioS aO atei1ilimtmto da 
Yamil e Sousa Dutra lê os seus pareceres, nos demanda crescente-.de ,seiViços, já identificada. 
quais se manifesta fàvorável à-s solicitações de O Senhor President~ designa para relatar o asSun-
acessoeporverificarqueos·ConvêbioSpropostos ·to o ConSelheiro Dr. Edgard Uncoln de_Proença 
atendem as diretrizes do Conselh'o de Supervisão. · Rosa Dando seqüência à reunião é amplamente 
Após análise, a matéria é ,aprovada pela unanimi~ ' discUtido o aSsiJ!ltO_ do PD-0068/82.-Q ~ Nqrm~s 
dade do_s Senhores COnSelhelros. Prosseguindo para Classificação, Pistribui~~o, Oc~pação e Uso 
o S~nhor Presidente conc_ede a palavra ao Canse- dos Imóveis Residendais dq_ Prodaseq e po cor-
lheiro Dr. José Passos Pôrto, relator dos Processos respondente Tetmo de Ocupação, proposto pelo 
n..s PD-858/87-0- COnvêrlio erltre o Prodasen Prodasen,ficandooRelatorDr.JoséPassosPôrto 
e a Universidade Federal do Estado -do Ceará; de apresentar q-~eu parecer ni.ima=proxlffiã. reu-
PD-0793/87-6 - Convênio entre o Prodasen e niãO do Cohs_elho. Nada_ mais havend_o a tratar, 
o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; o Senhor Pres_idente declara encerrada~ reunião. 
PD-0862/87-8 - Convênio- entre o Prodasen e E, para constar, eu, Ana Maria Merlo Marengo. 
o Tribunal de Contas do Estado do Ceará; Secretária do Conselho, lavre~ a presente Ata que 
PD~0872/87 -3 - Convênio entre o Prodasen e_ subscrevo e_, _após lida e aprovada, vai ãssinada 
a Secretaria do Governo do Estado do Ceatá. pelo Senhor Presidente e demais membros do 
O Senhor Conselheiro Dr. José Passos Pôrto apre- C6rlSelho:- Seilãdor Jutahy Magalhães, Presi-
senta para todos os pro-cessos em questão pare- dente do ·coriselho de Supervisão do Prodasen 
cer favorável, obtendo a aquiescência dos Senha- --José Passos Pôrto, Vice~Presidente - Ed-
res t:onS'eiheiiriS. ú Processo n~ PD-0835/87 -0, gard Lincoln de Proença Rosa, Conselheiro 
que objetiva a assinatura de Convênio entre o -Eduardo Jorge Caklas Pereira, Conselheiro 
Prodasen e o Tribunal de Justiça do Acre é relata· -:-Yamll e Sousa Dutria, Conselheiro-- Sérgio 
do favoravelmente pelo Conselheiro Dr. Edgard d-e-, ~rO Ribeiro~ Diretor-E:ic.eclitivo dp Proda-
Uncoln de Proetlça Rosa, sendo i9ualmente apre- sen. 


