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1.1 -ABERTURA 
12-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Senhor Presl· 
dente da RepúbHca 

-N• 114/88, (n• 184/88, na origem), resti· 
b..úndo autógrafo de projeto de lei sancionado. 

1.2.2-Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n~" 23/88, de 
autoria do Senador Jamil Haddad, que faculta 
aos Enfermeiros desempenho remunerado de 
dois cargos. 

1.2.3 -Comunicações 

-Da Maioria da Bancada do PFL, indican
do o Senador Marcondes Gadelha para exer
cer a função de üder do partido no Senado 
Federal. 

-De Senadores do PFL, de solidariedade 
ao Senador CarlOS Chiarem e de conduta em 
relação ao novo Uder do partido. 

-Do Senador João Menezes, desligando
se da Vice-üderança do PFL. 

-Do Senador Pompeu de Sousa, desligan
do-se do PMDB. 

1.2.4- Pronunciamentos 

SENADOR MARCONDES GADELHA -
Manifesto de Senadores do PFL, lido anterior 
mente, liberando-se da orientação do novo 
Uder do partido. 

SElYADOR DQ4.t\1 S4R4/VA - Encaminhan
do à Mesa o Requerimento n~ 41/88, de 
convocação do Ministro das Minas e Energia, 
Dr. Aureliano ChaVes, para, perante o Plenário 
do Senado Federal, prestar esclarecimentos 

SUMÁRIO 
sobre notícia da construção de novas usinas 
nucleares no País. 

1.2.5- Comunicações da Presidência 

-DesignaçãO, ad referendum do Plená
rio, dos Senadores Francisco Rollemberg, Jo
sé Agripino e Ronaldo Aragão, para compare
cerem à reunião do Comitê dos Membros Fi
liados da Organização Mundial de Turismo, 
em Paris. 

-Ausência do País dos Senadores Fran
cisco Rollemberg, José Agripino e Ronaldo 
Aragão. 

-Recebimento das Mensagens n? 112 e 
-113/88 (n" 182 e Hf3/88, na origem), pelas 
quais o Senhor Presidente da República, soli
cita autorização para que o Governo do EstadO 
do Acre e a Prefeitura Municipal do Rio Branco 
-AC possam contratar operações de crédito, 
para os fms que especificam. 

1.3-ORDEM DO DIA 

-COmparecimento do Sr. Ministro de Es
tado da Secretaria da Administração PúDiica 
~da Presidência da RepúbliCa- Sedap, Aluízio 
Alves. 

1.3.1 -Ingresso do Sr. Ministro ao Pie· 
nário 

1.3.2 -Exposição do Sr. Ministro Alui· 
zlo Alves 

1.3.3 - Interpelações ao Sr. Ministro 
<l!ofsta<l<> da Secretaria da Adnünlstração 
PúbUca da Presidência da República 

1.3A-Questão de ordem 

-:-Le~tada pelo Sr. _Itamar Franco e aco
lhida pela Presidência, relativamente à inexis-
tência de quorum para o prosseguimento da 
sessão. 

1A~ENCERRAMENT0 

2-DISCURSO PRONill'ICIADO EM 
SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Mansueto de Lavor, proferido na 
sessão de de 15-3--88: 

3-REPUBUCAÇÃO 

Trecho da Ata da 11• Sessão, realizada em 
15-4-88, publicada no DCN (Seção 11) de 
16-4-88, com incorreçõeS em pronunciamen
to do Sr. Mansueto de Lavor sobre o ex-Se
nador Antonio Farias. 

4 -SECRETARIA GERAL DA MESA 

-Resenha das matérias apreciadas no perío-
dodel9a3QdeabriJde1988. - -

5-ATOS DO PRESIDENTE DO SE
NADO FEDERAL 

-N' 56 a 60, de 1988. 

6- INS)"ITUTO DE PREVID1';NCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

-Ata da 26~ Assembléia Geral Ordinária, 
realizada em 30-3-88. 

~Parecer.sobre Balanço Patrimonial e De
monstrativo das Receitas e Despesas. 

- Balancete Patrimonial encerrado em 
31·1·88 .. 

-DemonstraçãO da Conta "Receita e De.s-. 
pesa'". 

7 -ATAS DE COMISSÕES 

8-MESA DIRETORA 

9_~LIDERES EV!CE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

1 O -COMPOSIÇÃO DE COMIS· 
SÕES PERMANENTES 
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PASSOS, PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 

AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 

- Oiretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Oiretor Industrial 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

DIÁRIO DO CONQRESSQ NAGONAL (Seção IT) 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁ~ICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a r~sponsabilidade_ da Mesa do Senado F~dera~ 

ASSINATURAS 

Maio de 1988 

Semestral ....................... - ...... _. .............. ,Cz$ ~50,0Q 

Exemplar Avulso ...... Cz$ 6,00 

Tiragem: 2.200.exemplares. 

Ata da 17~ Sessão, em 3 de maio de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs.: Humberto Lucena, Jutahy Magalhães e Odacír Soares. 

ÀS 10 ffORAS, ACHI(M-$E PRESENTES OS 
SRS. SE!YADORES: 

Mário Maia - Aluízio Be~erra - Nabor Júnior 
- Leopoldo Peres - Carlos De'C,:1rlj_ ...:_ Á_1,..1reo 
Mello - Odacir Soares- - Ron_aldo Aragão _
Oiavo Pires -João Menezes - Almir Gabriel 
-Jarbas Passarinho -João Ca_stelo """":" Alexan
dre Costa_- Edison Lobão- Jo_ão Lobo- Cha
gas Rodrigues .....: Álvaro- Pacheco - Cld -Sabóia 
de Carvalho-Mauro Benevides.- Carlos Alberto 
-José Agripino -Lavoisier Maia~ Marcondes 
Gadelha - Humberto Lucena - Raimundo Ura 
- Marco Maciel - Ney Maranhão - Mansueto 
de Lavor- Guilherme Palmeira- Divaldo SUrua
gy- Teotonlo Vllela Filho ~-Albano Franco -
Francisco Rollemberg- Lourival Baptista- Luiz 
Viana - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar -
José_ Jgnácio Ferreira -Gerson Camata- João 
Calmon -Jamil Haddad- Nelson Carneiro
Itamar Franco -Alfredo_ Campos - Ronan Tito 
-Severo Gom~s- Ferhandq Henrique Cardoso 
-Mário Covas - Mªuro B9rges -Iram Saraiva 
- Irapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa 
- Mauricio Cortêa _;;;; Meira Filho - Roberto 
Campos- Louremberg Nunes Rocha -Márcio 
Lacerda - Mendes CanaJe - Rachid Saldanha 
Derzi-Wilson Martins- Leite Chaves-:Affonso 
Camargo - José Richa -_Jorge Bomhausen 
-Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos 
Chiarem -José Pau1o Bisai-José F99-aça. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A lista de presença acusa o comparecimento de 
70 Srs. Senadores. Haven_do número regimentar, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos" nossos tra
balhos. 

O Sr. 19-secretário procederá à leitura do Expe
diente. 

É Hdo o se.guinte 

EXPEDIENTE 

MEI'ISAGEM DÓ PREsiDENTE 
. · DA REPÚBUCA 

Resdtulndo autógr.ifo de Projeto de Lei 
SéQlcionado: --- · 

N• 114/88 (n' 184/88, na origem)', de 29 de 
abril, referente ao Piojeto de Lei da Câmara n9 
l2, de I 988 (n' 405/88, na Casa de origem), de 
ir)iCiativ~ do Senhor Presiçlente da República, que 
declara feriado ria"Cii:ni.âl; -destinado às çpmemo
raçõe_s do c_entená_rio da Abolição da Esc_rã:Vatura, 
O dia 13. d_e ilíaio de 198a-

(ProjetO qUe se trãnsformÔu óã Le(no 7.õ58, 
de 29-âeaor!l de 1 988). 

- ---

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O _expediente lido vai à publicação. 
- SObrê a mesa, projeto de lei cuja leitura será 

_feita pelo Sr. 19~Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
. N• 23, de 1988 

Faculta aos Enfermeiros desempenho 
- ="'-'remunerãdO de dois cargos. 

O C~mgresso Nacio~a1 decreta: 

Art. 19 Fica facultado.aos ocupantes ela Cate
goria de Enfermagem o desempenho remune
rado, na área do serviço público, de dois cargos 
ou empregos privativOs da mesma. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se ~s disposições em c;on
t:r:ário. 

Justificação 

Os proftssionéiis integrantes -da Càt_egoria de 
Enfennagem pertencenrà-ái'ea-de saúde e dever:n 
ter assegurado direito já garantidO aos médicos. 

·- -É notório o número exfguo de Enfe_nn~iroS, 
de Técnicos de Enfermagem, de Awallares de 
Enfennagem, hoje existente para atender a comu
nidade. Ai precisamente reside urna das grandes 
fa1has de quase todas as adminiStrações. 

Por isso, toma-se necessário recorrer ao mate
- rial hum~no já habilitado. 

Ademais, ê de se-notar que se trata de profissio
ilâfS" que per-cebem salários modestos~ pelo que 
os concursos realizados não de$pertam atrativos, 
resultando sempre numerosas vagas nesSes quit
droS flmdonais públicos. 

Penso que o papel do legislador é captar a 
. realidade, o fenômeno social, ensejando à lei solu
cionar o problema, no interesse da coletividade. 

-5ala das Ses_sões, 3 de maio de 1988,-JamD 
Haddad. · · ·· 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O projeto lido vai à publicação. 

Sobre a mesa comunicações que vão ser lidas 
pelo Sr. 1•-Sec:retáriQ. 

São lidas as seguintes 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Fedéral 

Sr: Presidente: _ · 
NoJ; t~rmos do artigo 64, § fo, do ReQUnerlto 

Interno, temos a honra de in~car o nobre colega 
Senador Marcorldes Gadelha para eXerCer ·a fun
ção de üder da Bancada do_ Partic{o da Frente 
l.Jberal, na Sessão Legislativa que ora s.e_ inicia. 

Brasília,27 de abril de 1988. -João Menezes 
-Alexandre Costa-Edlson Lobão-Lourl
~ Baptista- Alvaro Pacheco- João Lobo 
- Odadr Soares - Maroondes Gadelha. 
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Excelentíssimo Senhor 
Senador Humberto Lucena 
Digníssimo Presidente do Senado federal 

Sr. Presíderite, 

Os abaixo assinados,_ integrantes da represen
tação do PFL no Seilãdo-Federal, ao tomarem 
conhecimento da insólita substituição do S_enador 
Carlos ChíareJii das funções :de líder do Partido 
nesta Casa, e considerando que a medida foi ado
tada sem prévia reunião da_ bancada - procedi
mentO inusitado na Câmara· Alta- e em frontal 
descumprimento aos entendimentos firmados no 
sentido de que somente deveria a escolha da lide
rança ser apreciada após a Convenção Nadonal 
cogitada para o dia 15 de maio próximo, deddi
ram e levam ao conhecimento de Vossa Exce
lência o seguinte: 

1-expressar irrestrita solidariedade ao ilustre 
companheiro Senador Carlos Chiarelli, que, exer
cendo com reconhecido descortino, seriedade, 
competência e espírlto público,- desde a criação 
do PFL, as funções de Uder no Senado, se fez 
merecedor do respeito e consideração da Casa 
e de toda a Nação; ·-

n - manifestar que "se consideram liberados 
de acompanhar a orientação do novo Uder por 
entenderem que assim procedendo adotam a 
conduta que melhor se coaduna com os supe
riores interesses do Partido. 

Brasília, 29 de abril de 1988. --senador Marco 
Madel - Senador Afone;o Arinos - Seflador 
Jorge Bomhausen --Senador GuiJhenne Pai· 
melra -Senador José Agriplno. 

Ofício n9 028!88 
Brasília, 27 de aDrit de 1988 

E.Xmç-sr. 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presjdente, 

Tem esta por fim comunicar a V. EX que, tendo 
sido 'indicado pelo Líder Rachid Saldanha Derzí 
para exercer a sua ViceMLiderança, informo que 
nesta data já oficiei ao Senador Chiareui pedindo 
o meu desligamento da VtceMUderança do PFL 

Saudações. - João Menezes. 

Brasília, 25 de abril de_]98B 
A Sua Excelêncta o Senhor 
Senador Humberto Lucena 
Dfgníssimo Presidente do Senado Feaeraf -
Em mãos 

Senhor Presidente; 
Din]o:me a Vossa ExceJência para cumprir o 

dever, não só de ordem regimental mas, sobre
tudo, de ordem pessoal, de comunicar à Comis~ 
são Diretora do Senado Federal o meu desliga
mento - solicitado nesta. data - do Partjdo do 
Movimento Democrático Brasileiro. 

As razõ_es desta atitude - fruto da reflexão e 
do amadurecimento mas,. nem por isso, menos 
penosa - constam do documento, enviado ao 
Presidente da Seção do Distrito Federal do PMDB 
e ao Presidente Nacional do Partido, que, por có-
pia, segue anexado. · 

Cordialmente. -Pompeu de Sousa. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Brasílfa, 25 de abril de 1988 
UmoSr. 
Dr. _Milton Seligman 
MD. Presidente do PMDB- DF 
Em mãos 

Senhor Presidente, 
Cumpfo o dever de dirigirMme ao prezado ami

go e denodado companheiro de luta política pela 
restauração de instituições democráticas no País, 
para o penoso fim de soJicitar minha desffiiação 
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
no Di~trito Federal- PMDB/DF, assim como as 
conseqüêntes providências legais perante a Jus-
tiça Eleitoral. 

Quanto às razões _desta atitude, nem precisaria 
acrescentar-lhe - por ser, há bastante tempo, 
d._o conhecimento geral, seu e dos companheiros 
que, de longa data, comungam os mesmos ideais 
democráticos, populares e nacionalistas- o des-
conforto político e moral que nós, os verdadeiros 
defensores e lutadores das causas e bandeiras 
históricas do peemedebismo, vimos sofrendo no 
seio do Partido. Os descaminhos políticos e moM 
rais de toda ordem que os invasores da legenda 
do PMDB (servidores, serviçais e beneficiários de 
todos os. governos de quaisquer regimes) têm 
criado e impoSto, na esfera nacional como, sobre
tudo, na local do Partido, vêmMnos tomando insus
tentável uma promíscua coexistência sob a mes-
ma outrora gloriosa e hoje desfigurada legenda. 

A culminação deste desconforto mora! e polí~ 
tico-~ no ·âmbito do Distrito Federal -atingiu 
seu limite no episódio das últimas convenções 
zonais do Partido, _das quais previamente nos au~ 
to~excJuímos por dever de decência e coerência, 
ao verificar que a disputa interna afinal excluiria 
os nossos companheiros verdadeiramente com
prtimetidos com a causa popular e se travaria 
entre __ a força corruptor a- do poder económico, 
qUe já na eleição passada_merecer a sanção sa
neadora da Justiça Eleitoral, e a força desfigu
radora do poder governamental a serviço da 
cooptação das correntes. mais retrógradas, reado
ná_rias, antidemocrâticas, antipopulares e antina
cionais com que que a direita se acoita sob o 
rótulo de "Centrâo". 

Em face de tais circunstâncias, que se mos
tram, nessa altura, irremediáveis, vimos,. de algum 
tempo- eu e alguns compánheiros que partilha
mos da mesma opinião e posição político-douM 
trinária - abstendo-nos de comparecer e partiM 
cipar de quaisquer atividades oficiais do PMDB -
bF: . .. 
--No momento, pois, em que· O Partido se apreM 
senta para reunir, no dia 8 de maio próximo, sua 
Instância maior- a ConvenÇão Regional- cumM 
pi'C:fUITI dever de consdência e de coerência polí
tica_e mora\ ao aqui promover, prêvia: e oficialM 
mente, meu desligamento dos _quadros partidáM 
rios, por r'ne recusar term.inantemente a participar 
da inglória disputa em que a vitória será forçosa· 
mente_ da corrupção pelo poder económico ou 
da corrupção pelos favores do poder governaM 
mehtal e a derrota caberá, inexoravelmente, aos 
ideias democráticos; n_acionalistas e populares 
que foram â alma e a glória mesmas do Partido 
nas inesquecíveis, longas e heróicas horas de luta 
na adversidade e na curta alvorada do passageiro 
biunfo de 85-86. . · . 
- Certo de encontrar no prezado companheiro, 

a mesma compreensão e solidariedade que nos 
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têm invariavelmente ligado, no passado e no pre
sente, aproveito a oportunidade para, com o mes
mo abraço afetuoso de sempre, transmitirMihe as 
mesmas saudações democráticas, nacionalistas 
e populares de toda a vida, deste seu velho com
panheiro e amigo. -Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) -
As comunicaçõeS lidas vão à publicação. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente. 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) -
tem a palavra V. EX" 

O SR. MARCONDES GADEUiA (PFL -
PB .. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente: 

CõtiSiderando a referência ao documento enca
beçado pelo Senador Marco Maciel, pediria a V. 
Ex' que também mandasse registrar este docu
mento, que passo às suas mãos, que foi encami
nhado por vários Srs. Senadores ao então üder 
em exercício, Senador Carlos ChiareU~ no dia 29 
de fevereiro de 1988, pedindo a convocação da 
Bancada para deliberar com vistas ao atendimen
to do disposto no art. 64, § 19, do Regimento 
Interno. Esse documento foi apresentado ao Líder 
e, não tendo_ resposta, foi protocolado na Ude
rança, para resguardar direitos. 

Peço a V. EX' que faça o registro, como também 
mande transcrever nos Anais do Senado o § l' 
do art. 64 do Regímento Interno que diz o se
guinte: 

"A Indicação dos Líde_res ~~á feita em do
cumento Subscrito pela maion'a dos mem
bros das Bancadas Partidárias e encaminha
-da à-Mesa nas 24 (vinte e quatro) horas que 
se segufrem ~ instalação da sessão legfslatfva 
qrdinária." 

Veja V. Ex' que o Regimento manda que a. Ban
cada seja _convocada e dá 24 horas apenas para 
a convocaÇão da mesma. Nós e$peramos dois 
meses, Sr~ Presidente. 

DOCUMENTO A QCIE SE REFERÉ O SR. 
MARCQNDES OADELHA E.M SEU PRO
N(JNC!AMENTO: 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Carlos Chiarelli 
DD. Líder do PFL no Senado Federai 

Eminente' üder~ 
Consjderando o início, em 19 de março corren

te, de uma nova Sessão Legislativa do Senado 
Federal e o imperativo regimental de indicação 
dos quadros de liderança do PFL na Casa, os 
signatários deste documento solicitam a Vossa 
Excelência convocar a Bancada pata deliberar, 
com vistas ao atendiemnto do disposto no artigo 
64, parágrafO 1~. do Regimento Interno. 

Brasília, 29 de fevereiro de 1988. -Alexandre 
Costa -J!dlson Lobão - Lourlval Baptista 
- Álvaro Pacheco - João Lobo - Odadr 
Soares - Marcondes Gadelha. 

O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) -
O registro de V. Ex! s_erá feito devidamente, de' 
acordo com as palavras que pronunciou. 



1220 Quarta-feira 4 

O Sr. Iram Saraiva- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.' 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a paJavra, pela ordem, aó nobre Senador 
Iram Saraiva. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB -GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Encaminho à consi.d.eração dç S~ado o se
guinte: 

REQUERIMENTO N• 41, DE 1988 

Considerando notícia publicada em editorial do 
jornal Folha de S. Paulo, do dia 27 de abrí~ 
anunciando a constm_ção d~ quatro novas usinas 
nucleares, com o custo estimado em US$ 7,8 
bilhões. que teria sido confirmada pelos Presi
dentes da Nudebrás, Ucínio Seabra, e de Fumas 
Centrais Elêtrlcas, João Camilo Penna; 

Considerando a irúciativa, com a qual não pode
mos concordar e também a inatividade da Usina 
Angra L em conseqüência de con$léffites proble
mas técnicos e a paralisação das obras de Angra 
II e Angra m, por falta de recursos; 

Considerando a grave crise econômico-fman
ceira que o País atravessa, em virtude de uma 
estupenda dívida externa, contraida, em grande 
parte, por meio de obras megalomaníacas; 

Considerando atendênc:ia internacional de 
abandonar o uso de grandes reatares, como os 
dos projetas brasileiros, em função do alto custo 
e das dificuldades operacionais, em favor de rea
tares de pequeno porte; 

E. finabnente, considerando que o Ministro Au
reliano Chaves, das Mín~_s e Energia, tero reafir- · 
rnado que a política el)ergética ri:adona1 tem co
mo prioridade o aproveitamento do potencía1 hi
drelétrico; 

Requeiro nos termos do art. 4 I 8, irlCiso f, do 
Regimento lntemo do Senado Federal, a convo
cação do Dr. Aureliano Chaves, Ministro de Estãdo 
daS Minas e Energia, para prestar esclarecimentos 
ao Plenário do Senado sobre o assunto. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1988. 
' Sr. Presidente, este requerimento é porque real

mente sal:lemos_da inefic;:ácta_ de AngrÇl_l, n e JII, 
e, agora, duas autolidades_subaltemas ao Ministro 
Aureliano Chaves informam· que já vainos gastar 
mais esta vultosa quantia. 

Entendo que esta Casa deverá ouvir o Ministro, 
que também, segundo dec:larações, não cOncOr
da mais com as usinas nucleares. - -

O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) -
O reqUerimento de V. Ex' vai à publicação e será 
oportunamente incluído -na. Ordem do Dia, de 
acordo -com o Regimento. ~ =- -- -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Presidência comunica aos Srs. se~_d._ores cw.e 
designou, ad referendum do Plenário e por indi· 
cação do Presidente da Associaçijo lnterparla
mentar de Turismo, os Senac;lQres_ Francisco Ro
llemberg- como chefe da delegação, JoSé Agrt
pino e RonaJdo Aragão, para __ comparec~rem- à 
reunião do C6ri'litê dos Membros FilíadOs da Or
ganização Mundial de Turismo, realizado em Pa
ro_;_. no último dia 2 de maio. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A Presidência recebeu comunicações dos refe
ridos Senadores de que se ausentariam do País. 

São as segt,~intes as comunicações rec:e-
bldas · 

Brasüia, 28 de abril de 1988 

À Sua Excelênda o Senhor 
Senador Humberto Lucena 
DD; Presidente do Seháâo Federal 
Nesta -

SenhQr Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência que me ausentarei do País, no período de 
29 do corrente ao dia 2 de maio desempenhando 
missão com -que me distinguiu a Associação Inter
parlamentar de Turismo- Grupo Brasileiro, de 
tepresentá-la na Reunião do _Comitê de Membros 
Afiliados da Organizaç-ao Mundíal de- Turismo, a 
rea]izar-se em Paris, França. _ 

VaJho..me da oportunidade para renovar a Vos
sa EXcelência os meUs mais sincerõs protestos 
de estima e distinta consideração. - Francisco 
Roft-rg, . 

01. n• 98188 
Brasüia, 27 de abril de I 988 

À Sua Excelência 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federa] 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossá Exce

lência que ausentar·me-ei do País a partir de 29 
de abril, a ftm de, no desempenho de missão 
com que me distinguiu o Senado, participar, na 
forma do art 36, § 29 da Constituição e art. 44 
do Regimento Interno, da delegação que integra 
o Grupo Brasileiro da Associação lnterparlamen
tar de Turismo, na reuruão do Comitê de Membros 
Filiados da Organização Mundia1 dé Turismo, a 
realizar-se _em Paris, no dia 2 de maio do corrente. 

Sertd_o o que se me apresenta, renovo a Vossa 
Excelência meus mais elevados votos de estima 
e_ consldera~ão. 

AtencioSãmente, -José Agrlpino. 

Em 27 de abril de 1988 
Senhor Presidente, 
TenhO a honra de comunicar a Vossa Exce

lência que me ausentarei do País a partir de 
29-4-88, para, devidamente autorizado pelo Sena
do, na forma do art. 36, § 29 da Constituição e 
art. 44 do Regimento Interno, participar da reunião 
do COtoitê dos Membros Filiados da Organização 

-Mundial de Turismo, a realizar-se em Paris no 
pióximo dia 2 de maio. 
-"Atenciosas saudaçõe~ ... - Ronaldo Aragão. 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - -
A Presidê!lcia recebeu as Mensagens n~ 112 e 
113, de 1988 (n" 182 e 183188, na origem), de 
29 de abril do corrente ano, pelas quais o"Senhór 
Presidente da República, nos termos do art. 42, 
item Vl, da Constituição, e de acordo com o art. 
29 da ReSolução n~ 93n6, do Senado federal, 
solicita autorização para que o Governo do Estado 
do Ac:re e a Prefeitura Municipal de Rio Branco 
(AC) poSsanl contratar Operações de crédito, para 
OS: -fins que especifica". 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, a Presi· 
dêrida- designará, op:ortunamente, o Relator da 
matéria. 

Maio de 1988 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa-se à 

ORDEMDODIÁ 

Srs. Se_nadores'--em atendimento à corlvocação 
feita através do Requerirrlento n9 21, de 1988, 
comparece a._~sta Cas-a o Sr. Ministro de Estado 
_da SeCretaria da Administração PúbliCa da Presíw 
dência da República (SEDAP), Dr. Aluízlo Alves. 

A Presidência designa comissão, constitufda 
pelos SrS. Seti'adores Nelson Wedekin, Marc_ondes 
Gadelha e Jarbas Passarinho, para introduzir S. 
Ex:' em plenârio. (Pausa.) 

(Acompanhado da comissão designada 
pelo Sr. Presidente, tem ingresso no recinto 
o Sr. Ministro, que ocupa a cadeira a S. Ex: 
resetvada) 

O SR, PRESIDNETE (Humberto Lucena) -
Acha-se _em plenário S. Ext_ o Sr. Ministro de Es~w 
do da Secretari_a da Administração Pública da Pre
sidência da República, Dr. Aluízio Alves. 

Nos term<?S regimentais, S. Ex' disporá de uma 
hora para a sua exposição. Para as interpelações 
a S. Ex' serão chamados os Srs. Senadores inscri
tos, que disporá de 1 O minutos cada um, sendo 
assegurado ao Sr. Ministro igual tempo para as 
respostas. Para contraditar o Sr. Mll1.iSt!Ci;' os Srs. 
Senaaores· poderão usar de prazo não superior 
a 5 minutos. S. Ex' não concederá apartes. Prefere 
responder, depois, às interpelações dos Srs,_$ena
dores inscritos. 

Tem a palavra S. Ex' 

O SR. ALuiziO ALVES- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Honra-me esta oportunidade de, atendento à 
convocação do Senado Federal, vir aqui falar so
bre a situação atual da Administração Federal 

O objeto da convocas:ão é restrito ao problema 
salarial dos funcionários e às asupostas divergên· 
das nesta -matéria, entre a SeCretaria de Adminis
tração Públic:a da Presidência da República e o 
MiniStério da F8zenda, cujo ilustre Titular, Sr. Mail
sem da Nóbrega, debateu o assunto cc~_m V. Ex' 
na última semana 

Tratarei especialmente deste aspecto, fr\as co
mo ele se coloca em_ c:ontexto mais abrangente, 
creio que seria úb1 apresentar, ao Senado, e pcir 
seu intermédio, à opinião· póblic:a, um quadi-o 
mais amplo da Administração FederaL 

A ADMINIS"mAÇÁO 
PÚBUCA EM 1985 

Sem_ qualq-uer propósito negativo, mas apenas 
pela necessidade_ d_e melhor avaliação do que va
mos disCJJtir, é indispensável fJXar Um iilstáhtãneo 
do ni."omento em que, escolhido pelo Presidente 
Tai1Cred6 Neves e confirmado pelo Presidente Jo
sé Samey, asSuini -o caigô de Ministro EXtraor
dinário .para AssUntos de Administração, com a 

-respohsabilidade de supervisionar as seguintes 
instituições: o Departamento Administrativo do 
Serviço Público - DASP a Superintendência de 
Construção e Administração Imobiliária -Sucad; 
e a Fundação Centro de Formação do Servidor 
,públioo - Funcep. 
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Pela legisJação, em março de 1985, cabia ao 
DASP a coordena.ç_ão do Sistema Central_do Pes~ 
soai Civil da Administração Direta e das autarquias 
(excluídas as autarquías especiais), e do Sistema 
de Serviços Gerais; à Sucad, a contrução de edifi
cios públicos e a manutenção de casas' e aparta
mentos funcionais; e à Funcep, o treinamento 
de servidores. 

A Secretaria de Modernização Administrativa
Semor,- integrava a Secretaria de Planejamento 
da Presidência da República- Seplan. 

Cabiam a wn.Ministro Extraordinário, à época 
também nomeado, as tarefas de coordenação do 
Programa Nacional de Desburocratização. 

As questões salariais e os quadros de pessoal 
das Empresas Públicas, das Fundações e das So
ciedades de Eco.riomia Mista estavam vinculados 
ao Conselho- Nacional de Polítk:a Salarial -
CNPS, transformado depois, em Conselho lnter
minísterial de SalárioS-das Estatais ---C1SE. O 
DASP, ainda que fosse legalmente o gestor do 
Sistema Central de Pessoa] não integrava o OSE. 

A Multipliddade de 
Regimes e Tabelas 

Três regimes ainda regem as relações de em-_ 
pregos no Serviço Público Federal: o estatutário, 
submetido às normas do Estatuto do Funcionário 
Público, de 1952; o Celetista, subordinado à Con
solidação das Leis do Trabalho, e os Contratos 
de Prestação de SeiViços, em geral, através de 
empresas privadas. 

Não era menor o tumulto na estruturação das 
Tabelas que definiam a _aloc_ação dessa força de 
trabalho: os estatutários integravam o QUadro Per
manente, mas, praticamente desde 1974, não 
eram admitidos seiVidores por esse regime, com 
exceção para as categorias existentes no Minis
tério das Relações Exteriores, na Polícia Federal, 
no Ministério Público e na área Tributária, do Mi
nistério da Fazenda. Integravam ainda as Tabelas 
Permanentes -os celetistas admitidos através de 
concurso público; mas quase 100 mil emprega· 
dos celetistas compunham 104 Tabelas Espe
ciais, criadas entre 1981 e_l984, contratados sem 
exigência de concurso e de escolaridade, com 
salários quase sempre superiores aos dos estatu
tários e dos celestistas concursados; e, por fim, 
os livremente _contratados sob o sistema de Pres
tação de serviços, com salários acima ou abaixo 
das Tabelas existentes, conforme as disponibi
lidades orçamentárias de cada órgão ou entidade. 

Quais as _s~me1hanças e as _dif~enças funda
mentais que identificaVam esses regirrl-es e essãs 
tabelas? 

Regime Estatutário - ingresso através de 
concurso público, adicional de salário em cada 
5 anos, licença médica para tratamento de saúde 
com vencimento integral, contribuição previden
ciária de 6%, licença especial de 6 meses após 
cada decênio, estabilidade após 2 anos de serviço 
e aposentadoria integral. 

Regime Celetista - ingresso mediante con
curso público para as Tabelas Permanentes, inclu
são no sistema de Previdência Social, mediante 
a contribuição de 8,5 a 10%, de acordo com o 
salário de contribuição, e FUndo de Garantia por 
Tempo de Serviçó. 

Regime de Prestação de ServJços- ausên
da de vínculo empregatício com o SelViço Públi~ 
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co, mas com salários pagos através de_ recursos 
da tfrtião. 

A Situação Salarial 

Quantos funcionários e empregados compu
nham esse universo? 

Ninguém sabia. A começar pelo próprio Go-
verno. ::: o 

V:erdade é que tentara o Governo levantar esse 
número,_ mas d~sistira ao me[o da empreitada. 
Nos periodos de 1973·75, 1979-81 e 1982-84, 
iniciaram-se três censos, mas não chegaram a 
se completar. Visavam apenas ao pessoal da Ad· 
ministração Direta. _ 

Quanto custava esse pessoal dos três regimes 
na Admini_stração Direta e nas Autarquias, excluí
das as especiais';! O único dado tradicionalmente 
folnecido pelo Ministério da Fazenda era de que 
a despesa, incluindo os militares, -girava em tomo 
de 1/3 da despesa global do Orçamento Geral 
da Uni~. iegistrando-se, por exemplo, percen
tUais de 29,93% em 1983, de 3L52%, em 1985 
e de 23,82% em 1987. 

Entre 1979 e 1984, a remuneração de pessoal 
da Administração Direta e das Autarquias sofrera 
grande aviltamento. As associações d~ classe, já 
em 1985, reivindicavam 350% de reposição, ale
gando que as perdas haviam atingido essa cifra. 
O Governo não tinha qualquer elemento para con
testá-las. Podia ser. Podia.não ser._Algumas clas
ses politicamente mais organizadas haviam con
quistado reposições parciais, mas ignorava-se o 
seu-alcance, como era o caso das universidades, 
divididas em autarquias, com salários ftxados por 
lei, e em fundações, com salários estabelecidos 
por elas próprias, sob frágil controle do CNPS 
ou, posteriormente, do OSE. 

Algumas categorias funcionais, com maior po
der de pressão, haviam conseguido organizar E:ar
reiras, com remunerações mais elevadas. Fora 
o caso _dos auditores fiscais _e dos té_cnicos do 
Tesouro, no Ministério da Fazenda; e da Polícia 
Federal no Ministério da Justiça. O Ministério das 
Re1ações Exteriores teve a carreira organizada, 
mas com vencimentos absolutamente incompa
tíveis com a sua responsabilidade. Outras catego
rias haviam obtido gratificações especificas, além 
das gratificações próprias de nível superior e mé
dio, que a todos eram concedidas. 

O festival das gratificações 

Nesse capítulo de graficações, chegamos a ex
~mos da maior extravagância. Em todo os países 
organizados, o número de gratificações na admi
nistração públlca oscila entre 6 a 1 O. No Brasil, 
chegamos a 101, com os mais contraditórios pro
cessos de aplicação: algumas recaem sobre o 
nível em que o servidor está posicionado, outras 
sobre o nível mais alto da categoria. Sem falar 
em expedientes iriéditos, como, por exemplo, o 
mesmo funcionário contratado duas vezes para 
o mesmo orgão, dobrando a remuneração. Este 
era o caso dos veterinários do Ministério da Agri
cultura, a que se equiparariam, mafs tarde, os 
agrônomos. Ou, ainda, a atribuição de gratifica
ção de "zonas inóspitas" para servidores lotados 
nas cidades de_ São Paulo e_ de BrasiJia, apenas 
para efeito_ de melhor remunerar alguns funcio
nários do Ministério dà Fazenda, Oratificãções im
próprias e extravagantes até na denominação: 
gratificação de desempenho, de produtividade, de 
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asslduldade etc., que são da natureza e dever das 
atividades do servidor. - - --

CaiúigUróu-se, assim, o caos Salarial. A lei eSta
beleceu 25 valores __ de _saláriQs_ de_n_N_cl_.s!.~perior 
e 35 de nível médio, num total de 60. Entretanto, 
tínhamos mais de 40Ô -Ywore_s_ dé. retribUição em 
função de gratificações esPeciais, de eqUipara
ções, de sentenças etc. Dou exemplo, que é isola
do, mas caracteriza bem essa situaçãõ: um agente 
administrativ_o, nível médio com Sillário, em 19 
de Setembro de 1987, de Cz$ 6.621,00 (seis mil, 
seiscentos e vinte e um cruzados), recebeu grati~ 
cações de Cz$ 306.968,00 (trezentOs e seis rriil, 
novecentos e sessenta e _o_ito_ cr:uza_d_os), totalizan
do remuneração de Cz$ 313.589,nO -(trezentos 
e trez_e _ _mil_,_ quinhentos e oitenta e nove cruzados}. 

Acrescer1te~se a isto o fato de que-ós celetista5, 
com concurso ou sem concurso, éOin esCola
ridade sUperiOr oU ãté Com 1 ~ grau -mCOmpleto, 
tinham, desde 1962, o 13~ salário. Em algumas 
autarquias, e empresas típicas de governo, ganha~ 
vam até 17 salários anuais, Os-estatutários que 
ingressavam por concurso não tinham sequer o 
.139 salário, reclamado desde 1952. . 

Permitam-me V. ~ que,- em breves conside
rações, alarguemos esse _quadro de disfunções, 
com dois exemplos de distorções funcionais, fora 
do campo exclusivo do salário: _o -caso d;:,s l:Z 
referências e dos arquivistas. __ 

As doze referências 

No Serviço Público, a mud'ID-ça de referêndã 
é a promoção financeira do setvidor. dentro da 
mesma classe. No prazo máximo d~ 18 meses, 
ele deve ganhar uma referência na sua categoria. 
Sem mudança da lei, por um simples despacho 
presidencial, milhares de _servidores ganharam, 
num só dia, 12 referências, ou seja, concluíram, 
em 24 horas, uma vida funcional, que lhes exigiria 
regulannente 18 anos. 

Qual foi a mágica?· 
Em oUtubro de 1984, o Ministério da Aeronáu

tica solicftou aO Presidente da República autori
zação para preencher, até 12, as referências vagas 
do seu quadro de pessoal civil, defasado em fun~ 
ção de melhorias concedidas ao pessoal militar. 
Ouvido o DASP, o parecer foi contrário e o- pro
cesso- foi arquivado. Em outro despacho, o mes
mo Ministro obteria do m~stno- Presidente, em 
uma cópia de sua exposição de motivos; a preten
dida autorização. E. neste Pais de equiparações 
corporativistas, seria concedida, também pordes
pacho; a extenSão -do mesmo Qenefído para os 
fúridOnã-rlOS- cMS-dOEXéi-Cit6~-dã Maliflhã, âóES:. 
tado Maior das Forças Armadas ':""::'_ EMFA, do 
Hospital das Forças Armadas- HFA, ainda em 
1984. No dia 14 de_ março de 1985, 24 horas 
antes da posse do atual Pres.idente, o· mesmo 
benefício seria estendido a milhares de servidores 
civis de todos QS órgãos. 

Daí resultou o maior festiva] de irregyiaridades, 
_que, em alguns órgãos, foram mantidas por deci
sões judiciais. Manifestou~se, nesse processo_,_ três 
evidentes absurdos: 

-quem, aÕ longo de uma vida funCional de 
mais de 30 anos, não tinha ref~rência aberta à 
sua frente nada ganhou; -

__ ':""'- quem, c;om 1 ano de __ seiViço, tinha à sua 
espera, .nos próximos 18 anos, 12 referênçi~. 
as_ganhou num só dia, praticamente encerrando 
sua vida funcional naquele momento; e 

~: ;_- .,--- .~-
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-quem, servidor de universidade, recebeu as 
12 referências, existindo ou não. vaga, mediante 
decisão da administração das instituições, basea
da em parecer de um procurador, ele mesmo 
decidindo em causa própria. 

Ou seja, sem qualquer lei, sem vaQa, sem recur
sos, milhares de fund.onáriQS_ ganharam um au
mento de aproximadamente 72%, e por decisao 
judicial houve a extensão do mesmo _bef!efício 
para milhares de aposentados que já haViam cOn
cluído sua vida funcíonal. 

Tentamos eliminar e~ a_ ilé:gaUdade. A CoÍlsi.ll
toria Gera] da República comprovou-a juridica
mente e propôs a anulação, que se tomou inviável, 
porque, em muitos cas.os, sentenças_ jud.idals a 
validaram, ora pelo argumento da habitualidade, 
ora pela impossibilidade de reduzir-se salários nos 
termos da Consolidação das Leis do Trabalho
CLT. 

A MultlpUcação 
dos arquivistas 

O outro exemplo. Lei de .1979 regulamentou 
a profissão de arquivista, em nível superior, me
diante escolaridade própria Em 1982. o Governo, 
ap regulamentá-la, abriu a bre<:ha: quem já exer
cesse a profissão, mesmo não tendo curso supe
rior, poderia pleitear o devido registro profissional 
na Delegada Regional do Trabalho. No caso de 
servidores públicos o enquadramento como ar
quivista, nível superior, representaria mais de 
100% de acréscimo na remuneração. 

Trabalham efetivamente como arquivistas do 
Serviço Público Federal pouco mais de 1200 ser
vidores. O Ministério do Trabalho já forneceu, até 
o momento, mais de49 mil registras de arquívista. 
Por nossa solicitação, para evitar a proliferação 
de pleitos absurdos de enquadramento nessa ca
tegoria profisstonal, foi providenciada, pelo Minis
tro do Trabalho, a suspensão desses registros. 

O -dominlo do absurdo 

E; s6 para completar esse quadro, um exemplo 
que nos aconselha a não perder a paciência com 
as reclamações dos que achavam e ainda acham 
que se pode fazer a Reforma Administrativã. com 
a mágica dos decretos em série. O Programa 
Nacional de Desburocratização, a.Qos serviços à 
AdmirUstração realço e louvo em Vários aSpectOS. 
considerou que a demora no pagamento de pen
sões especiais a famílias de funcionários devia-s_e 
à centralização desses processos nQ_ Ministério 
da Fazenda. Os prazos longos eram demasiados 
para quem, perdendo seu chefe e arrimo, ainda 
ficava sem os proventos da pensão. E, na me1hor 
das intenções. providenciou-se decr$. segundo 
o qual cada Ministério se incumbiria do paga
mento dos seus pensionistas de forma descen
tralizada. 

Teoricamente, a decisão era .,çe~da, em ter
mos de agilizar o andamento dos processos. · 

Errf 1985, recebemos reclamação da família 
de um funcionário do Ministério da Indústria e 
do Comércio. Seu chefe falecera há 4 anos. A 
família requerera a pensão, com todos os docU
mentos exigidos. E até àquela data nacta recebera. 
Fomos buscar a explicação" e com espanto, em 
vez daquele processo, enconu-amos, na mesma 
situação, 170 mil processos. Sobretudo porque, 
a partir do decreto, o Ministério da Fazenda vinha 
pagando apenas as pensões das famffias dos seus _ 

servidores, e enviara aos demais Ministérios os 
respectivos processos setoriais. Em cada um, to
dos dormiam o sono da burocracia feliz! 

Permitam-me, ainda, V. Ex' que pince entre es
ses 170 _mil processos, um que é o recorde. d95 
recordes: 

Eri-11904 faleceu _urn_ funcionário do então Mi
n[stéríó da Agricultura, Indústria e do ComérciO. 
Pela Lei de pensões, ainda do Império, os proven
tos, 'cOrrespôhdentes a 50% do salário, eram divi
didos, metade para a viúva e metade para os filhos. -
No caso de não haver viúva, o rateio do total 
se faria ehtre os filhos, e, no falecimento de cada 
um, novo rateio beneficiária os sobreviventes. 

Nesse caso, o servidor era viúVo. Tinha 3 filhos. 
A_ partir de 1905, os três pàSsàram" a dividir "os 
prOVentoS. Em 1948, morreu o filho homem. E 
aS düa5-fi1has requereram o novo rateio. Excessi
vah·.uente zeloso no clirriprimento do critério, o 
Governo suspendeu, em 1948, o pagamento das 
parcelas anteriores até que se fizesse a nova divi
são. E o processo saiu do Ministério da Fazenda 
para o Ministério da Agricultura, a fim de que 
se procedesse ao n.ovo_ cálculo. Ali, um func:io
nárlo mais zeloso ainda descobriu que não hávia 
no processo certidão de óbito d.a _viúva Quem 
sabe, se oS fllhos desalmados não estavam lesan
do sua pr6pría mãef E o ProCesso foi ao Arquivo 
para a busca da certidão eventualmente .existente 
ali._ DepOis de-4 anoS~-\relo a informação: "Aqui, 
nãO. Pode Ser qi.Je, no desdobramento do Minis
tériõ COrii O Ministério da lridústria e do Coniércio, 
tenha & _t::ertidão ido no acervo transferido." Lá 
foi o processo, de. onde voltou, anos depois; coin 
a mesrria informação: "Aqui,não." E foi ficando 
nó repOuso sagrado dos arquivos, até que caiu, 
por milagre, nas mãos de mais de um funcionário. 
E, ele, revoltado, não deu um despacho. Fez um 
protesto, um desabafo contra a burocracia, contra 
a indif~nça dos gqv_emos pelas famílias dos ve. 
lhos funcionários, e não sei por que apontou cami
nho inesperado. "Vá o processo ao DASP." Em 
junho de 1986; 38 anos depois, o processo chega
vã-àS rilínhas mãos. Fui descobrir, no interior de 
Minas, com quase 90 anos;· a única sobrevivente, 
es-clerosada, filha do antigo funcionário, que, des
de 1948, deixara de receber a minguada quantia 
da SJ,lél_pensão e a do seu irmão, e depois de 
1965, da irmã falecida naquele ano! 

AD citar esses casos, não quero desmerecer 
o ladp positivo, competente e organizado, da Ad· 
ministração Pública Brasileira. Nem o dev_otame_n
_to de milhares do 5el!S funcionários. Desejo, ape
nas, salientar que, a desPeito da excelente estru
tura criada em 1938, com o DASP, no primeiro 
Governo de Getúlio Vargas, depois esvaziado em 
suas funções predpuas; a despeitd da estrutura. 
mais modema implantada a partir do Decreto-Lei 
n"' 2oo,--no· Govetfio ·castelo Branco. a Adminis
tração se veío desmotivando, se desorganizando, 
se emperrando, e foi_ essa tarefa de reconstrução 
da Administração Pública que o Presidente José 
Samey __ n9.S entregou em nosso primeiro despa
cho, com a responsabilidade pela Reforma Admi
nistrativa, cujas linhas essenciais definiria, mais 
tarde, em discursos 

''ú B-rasil não pode sObreviver com a má
quina governamental desarticulada, anacrô
nica e dOseStimulada. É preciso, com hwna
dade e ousadia, ~rcorrer os caminhos da 
mudança, transformando a Administração 
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Pública nU.in agente do desenvolvimento na
- danai. A democratização do País, como 
componente novo no meu GOverno, empres
ta. à Reforma o dimensionamento próprio, 
que não é somente técnico, mas, vJrtualmen· 
te político." 

NO PRESENTE COM OS 
OLHOS PARA O FUTURO 

Confesso que, logo --de início, vivi momentos 
de angústia e de perplexidade, em face do quadro 
que encontrei .. E tinha r~s para isto. 

Toda minha experiência em vida pública se fise
ra fio Parlamento, dezesseis anos de Deputado 
·Federal, a partir da Constituinte de 1946. No Exe
cutivo, tivera, apenas, a vivência de cinco anos 
de mandato de Governo Estadual de uma Provin
da pequena e pobre. E da vida púbUCa estava 
afastado há 16 anos, prosc:ríto que fora peJo Al-5, 
exatamente no período em que a Administração 
Federal ganhara dimensões novas e até exage
radas. 

Compareço, assim, _diante de V. ~ na expec~ 
tativa de comparb1har, da fonrt'a. mais franca e 
transparêhte, -o apr~_ndlzado, os acertos ou erros, 
as alegrias e as frustiações do grande esforço 
que -temos feito para alterar os padrões anacrô
nicos e caóticos da Administração Pública Na
ciOnal. 

N~ sabenlos avali.Y qual a maior dificuldade. 
Se .o -aviltamento dos salários, a partir de 1979, 
com e.vfd~nte impossibilidade de correção diante 
da crise financeira em que o País mergulholL Se 
a desmotivação do funcionalismo, sem prespec
tivas do crescimento pelo mérito, fraudado pelas 
distorções geradas no favoritismo e na exaustão 
das últimas r~eJVas de orgulho profiss!onal. Se 
a degradação a que se expunha, todos os dias, 
pela cobrança da sociedade, de uma máquina 
estatal retratada em suas deficiências e incompe
tências, sem, ao menos, e apesar 'de tudo, reco
nhec:er-s_e as virtudes subsistentes. Se as impa
cientes reivindicações de cat~gorias profiSSionais 
mais organizadas politicamente ou mal prepara
das e manipuladas por interesses políticos ou 
ideológicos, com a fácil matéria-prima das priva
ções e injustiças. Se a exigência cRária dos meios 
de _comunicação para os quais a Reforma Admi
nistrativa se iniciari-ª.e se c:::ompletaria com a elimi
nação das chamadas mordomias, a demissão su
mária de centenas de milhares de servidores, a 
extinção_ de órgãos e a privatização de empresas. 

Não perdermos a paciência nem buscamos o 
elogio fácil. Não nos submetemos à inércia crõ
nic:a ~s [esistências passivas da própria máquina. 
Não desanimamos diante da crítica sistemática 
dos que, mesmo diante da evidência das tarefas 
iniciadas, repetiam, como repetem ainda, que a 
Reforma Administrativa não saüia do papel; quan
do esses crític:::os preconizavam, eles sim, que ela 
fosse apenas um amontoado de papéis, através 
de decretos-leis, decretos e portarias. 

Tínhamos a consciência da magnitude e da 
complexidade da obra a realizar, desbravando a 
floresta de mais de 25 m_U_ leis e decretos total 
ou parcialmente vigentes, desde- rino, e de um 
século de prática administrativa que oscilava entre 
a centralizaç_ão do poder de decisão e o medo 
da responsabilidade dos setores •ubordinados. 
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Componentes de uma Estratégia 

Focamos, em conseqüência, quatro linhas de 
ação, que se exerceriam ora em conjunto,_ ora 
isoladamente, dentro do mesmo espírito de mu
dança, a saber: 

1• Criação do clima de Reforma". atraVéS de 
conferêndas, entrevfStas, seminários, debates, 
que realizamos por todas as regiões do País, indi
cando erros e buscando fixar diagnósticos; 

• Constituição e funcionamento, durante me
ses, da Comissão Geral da Reforina Administra
tiva, com 36 representantes de vários segmentos 
da sociedade, inclusive das mais importantes as
sociações de servidores. Esta ComisSão fLXou di
retrizes, debateu e encaminhou soluções, e contri
buiu para formar o espírito da reforma que está 
sendo implementada. Criamos aiitda, o; 

• Grupo Executivo de Politicas Públicas, int~ 
grado por espedalistas em Administração para, 
através de seminários e da divulgação de estudos, 
agregar as contnbuições rele\!'antes para estrutu
ração de um Estado moderno e eficiente; 

29 Correção de diStorçõeS mai_s gritantes vi
sando a preparar o caminho das futuras soluções 
legislativas e administrativas, sobretudo, nas áreas 
de recursos humanos, de modernização_ das es
truturas administrativas e de serviços gerais, em 
termos de racionalidade e moralização; 

3<~- Implantação de novos mecanismos ge
renciafs, a começar pelo 19 Cadastro Nacional 
do SeiVidor, através do qual se está podendo, 
a partir do conhecimento real da extensão e das 
características dos quadros do Governo, formular 
uma nova política de Recursos Humanos; e 

49 Colaboração, quando solicitada, na for
mulação e no encaminhamento de outras medi
das administrativas setoriais -de emergência, que 
correm paralelamente ao processo da Reforma. 

Com essa orientação ·e abertos a todas ·as cOri
tnbuições, aceitamos _uma realidade incontrastá
vel, mas não podíamos deixar de levar em conta 
que a ação administfãtiVa do Governo tem um 
compromisso com a viabllidade do Brasil, no li
miar de um novo sécuJo e _de um novo mllênio 
que se aproximam. 

o caos inStalado e as disfuncionalidades do 
aparelho administrativo, a partir das quais o gover
no teria de agir- e com a pressa que fosse permi
tida - manifestava-se_ sob as mais variadas for
mas: 

A dualidade admlnlstratlva do Estado -
De um lado, a Administração Direta,lenta, emper
rada, perdida em formalidades legais, freqüente
mente alheia aos objetivos fmais da ação governa
mental. Do outro lado, a Administração lndireta, 
funcional, em alguns setores, na base de creitérios 
gerenciais e -técnicos mais ágeis- e_ modernos, 
mas. quase sempre, insubmissa aos controles po
lítico-administrativos, do Executivo, do Legislativo 
e da própria sociedade. 

A inexistênda de insbumentos gerenclais 
- Não os havia, por mínimos que fossem, para 
garantir critérios e métodos adminisfrãtívõS uni
formes de ação governamental. Tal situação perw 
mitiu-a proliferação de prlvllégios, de mordomias 
e de abusos que o Governo tem procurado elimi
nar de maneira enérgica. 

A falta de compromisso relativo à profis
sloDalização do Serviço Público- O princípio 
do mérito fora substitUido pela muJtiplicidade dos 
canais de acesso aos cargos póblicos, pelo favori-
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tismo no preenchimento da grande maioria de 
cargos e funções, e pela prevalência do cliente
lismo político-administrativo. A vasta gama de 
sistemas de remuneração e de gratificações faCili
taVa esse processo e a seleção através de con
curso só exiStia, na prática, para os cargos me
nores. 

O centralismo administrativo- Tomou~se, 
cada vez mais, o principal critério de OrQáhiiação 
dos sistemas administrativos do Goverflo, ·resul
tandO _erJl desperdíciO intolerável de recursos_ e 
em excessiva burocracia de regulação e de con
trOle que dificultava, cada vez mais, a vida do 
ddadão. 

Prindpals Reallzaç6es 

A cada uma das opçõeS estratégicas já descritas 
demos cons-eqüência prática, a seguir descritas 
de forma sintética. 

Primeiro, presidimos todas as reuniões da Co
mis~o Geral da Reforma; aceitamos todos os 
convites para conferências e debates em associa
ções de_ classe; em universidade e etc; mobili
zamos os instrumentos de comunicação social; 
realizamos seminários ·em todas as regiões do 
País; e acompanhamos, pe~almente, a elaQow 
ração do Pf()grama Editoria1 de Políticas Públicas, 
c9m a publicação, -em -1986 e 1987, de mais 
de dez livros de repercusão significatiVa. -

Segundo, buscamos e obtivemos a c-orreção 
de inúmeras distorções, dentre as quais eu desta
caria: 

A - No Setor de Pessoal 

1. proibição de qualquer contratação na Ad
ministração Direta e nas Autarquias, a partir de 
17-3-85, e extensão da mesma limjtação na Admi
nistração lndireta a partir de 7-7-85. Resguardou
s no primeiro caso, a reposiÇão por concur-
s 1os, de 113 das vag'!~ ocorridas; _ 

suspensão, por dois anos, da asceilsão fun
cioual como condição· para reorganização dos 
Quadros, depois da concessão arbitrária das 12 
referências: 

3. extinção das 104 tabelas especiais, me
diante processo seletivo instaurado para seus 96 
mil integrantes, e sem nenhuma admissão no Go
verno atua1; 

4. if1Ualdade de pcr<:cntual no reajuste de re
muneração dos se !Vi dores dos Três Poderes, bem 
como entre os civis e militares, o que não ocorria 
há 7 anos, com a extensão desse critério, acres
cido de 10 pontos percentuais, aos prOventos de 
apo~ntadorias e pensões, como compensação 
de perdas maiores sofridas desde 1 979; 

5. reposição mínima de 7%, em 1985; consi
derando a inflação dos doze meses OtJ 31% consi
derando após o mês -ele março; 2%, em 1986 
- ano de baixa inflação do Plano Cruzadq; e 
1I%_para nível ~uperior e 37% para nível médio, 
em 1987, num total acumulado de 27% para o 
rtível superior e 49% para o ní~l médio, sobre 
os índices de inflação dos três anos ou 56% para 
o nível superior e 83% para o nível médio sobre 
os índices de inflação no Governo José S2niley; 

6. concessão do 13l' salário aos estatutários 
e militares, inclusive aposentados e pensionistas; 

7. estabelecimento de institutos de promoção 
para as carreiras fiscais; 

a reestruturação das referências das catego
rias funcionais de assistente social, geógrafo, se~ 

ciólogo, tradutor-intérprete, nutrucioriista e datiló
grafo; 

9. instituição do regime jurídico dos funcio
náriOs federais a serviço do Pafs no exterior; 

1 O. aplicação-aos policiais dos T erritórlos das 
carreiras da Polícia Federa]; 

11. _ ampliação do deferimento da gratificação 
de desempenho de atividades rodoviárias; 

~2. _regulamentação do funcionamento de 
creclie5 Para filhos de funcionários, criadas pelo 
Estatuto desde 1952 e não implantadas, e de es
cº.las pré-primárias, iniciatiVa do atual Oovemo; 

13:- _ redistribuiçã_Q. de_ mais de 6.000 funclo
nàdo:S de órgãos extintos ou reestruturados, ou 
com excesso de ·pessoal, para órgãos carentes 
de pessoal 

8: ~No Setor de S_erviços Gerais 

1. numerosos eciificios públicos !:Onstruídos 
na velocidade da implantação de Brasília, bem 
como as resldêndas dos Ministros e de outros 
altos titulares, não existiam juridicamente. O anti
go- DASP possuía a docwnentação do terreno. 
Os prédios não estavam regularizados, nem con
tavam com "habite-se" legal. Levamos mais de 
um ano para pôr em ordem a sua situação jurídica 
e patrimonial.. 

2.- os Ministros de Estado e diretores de autar
quias tinham as despesas de _suas residências to
talmente pagas pelo Tesouro, sení limites, pois, 
iam, na moeda_e no _custo_de _vida da época, 
de 28 milhões de cruzeiros a 450 milhões de 
crui:eiros mensais: empregados, água, luz, gás, 
telefone, comida, piscina, asseio etc._O Governo 
atual passou a cobrar dos Ministros os custos 
de aluguel, 15% de sua remuneraÇãO, e todas 
as demais despesas, proibindo a antiga mordo
mia, que vinda da fundação da cidade, para os 
diretores_de ~rgãos_ e entidades. 

C- Apartamentos Funclonals 

O GoVerno, que trâilSfêriria-da Administração 
do Distrito Federal para o ãittigo DASP a proprie-
dade e gestão do Fundo Habitacional de BrasíJia, 
não sabia quantas casas e apartamentos funcio
nais existiam e quein neles moravam, funcionâ
rios ou na-o. Contratamos o Serpro, e, com a parti
cipação dé 130 cadastradores recrutad-os entre 
W'liversitários. em 15 dias conseguimos identificar 
10.600 apartamentos e 49 caSas. Dos primeiros, 
49% estavam indevidamente ocupados, e da ocu
pação concedida, em alguns casos, já haviam 
mudado, sem registro no órgão, seis riloradores, 
com a iilstituição imoral de pagamento entre eles. 
Conseguimos regularizar com grande obstinação 
2.400, e está no CongreSso, desde outubro de 
1985, projeto de lei, de iniciativa do Executivo, 
QU'0 aprovado, nos permitirá regularizar os 2.400 
restantes. Entre eles, 1.822 em mãos de funcio
nârios que são proprietários de uma ou mais resi~ 
dêndas ~!!~-_Brasília, as quais alugam pbr altas 
somas, enquanto despendem apenas 2% ou 3% 
dos aluguéis que auferem para ocupação de. um 
apartamento funcional. 

_D - Carros dé Representação 

-outra providência que se impunha, entre as 
correções urgentes, era ao uso dos cáiros de r~ 

- presentação - chapa de bronze. Só em Brasília 
circiilaVaril 1.800. Reduzimos para 192, para uso 
exclusivo de Ministros de Estad._o, de Secretários
Gerais _e-de Presidentes_ de Autarquias e órgãos 
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autónomos, além de 20 veículos de representação 
diplomática. E_nos Estados reduzimos esSes_~í
cuJos d,e 640 para 70. 

Dos cauos desativados, 1200 foram leiloados, 
e os demais doados a órgãos federais, estaduais, 
municipais e instituições sociais. 

E -Estruturas Administrativas 

Reconhecemos humildemente que foram, até 
agora, pequenas e lentas as alterações das_ estru-_ 
turas administrativas. 

Mesmo assim, registramos: 
1. Reformulação do Cadastro-de! EStrutUras -cia 

Admiriistração Pública_f~deral, que registrava, 8té 
então, apenas duas mil unidades, e que abrange, 
hoje, o universo de mals de 20 nlil unidades erga· 
nizacionaís federais; _ 

2. reorganização da estrutura do MiÍlisiério das 
Relações Exteriores com a extinçãQ de 18 consu
lados, 20 departamentos internos e econOmiã 
anual de 18 milhões de dólares; 

3~ reformulação pardal de órgãos do Ministério 
da Indústria e do Comércio, Cultura e da Saúde, 
com a ex:tiriçãÇ> de 405 unidades administrativas 
e redistribuição de 4.400 funcionários. 

Terceiro, à medida em que íamos tomando 
essas providências mais urgentes,_ tratávamos de 
criar novos mecanismos gerenciais, nos setores 
de Pessoal e Capacitação de Recursos Humanos, 
Modernização Administrativa e Serviços Gerais. 

A- Cadastro Nadonal do Servidor 

Executado em 11 meses, com a colaboração 
do lB.GE, e gastos inferiores a 300 mil cruzados, 
já que utilizamos, basicamente, recursos existen~ 
tes_ na própda Administração. 

Dele emergem os primeiros dados predsos so-
bre a situação de Pessoal: 

Administração Dlreta e Autarquias: 
570.991 funcionários ativos 
215.421 funcionários inativos 
135.463 pensionistas 

Administração Jndlreta: 
(Fundações, empresas típicas de governo, em~ 

presas públicas, sociedades de_eçQnomia mista 
e autarquias _especiais); , 

1.006.490 empregados (nãO há inativos, por~ 
que todos são aposentados e pensionistas do 
INPS, pelo regime CL T). 

Total dos funcionários_ e empregados da União: 
1.577.881, ou seja, 1,10% da população total 

ou 1,58% em relação. à-população economica~ _ 
mente ativa, ou, neste último <:aso, 11%, se acei
tarmos as estimativas - apenas estimativas -
que tncluem, também, os s_ervidores estaduais e __ 
municipais, __ 

Aqui vale uma obse!Vação sobre o número de 
servtdQf_es, ~eradqs élté por ex~Mínistros de Es
tado e re'}:letidos diariamente pelos meios de co-
municação, que insistem ~m_desconhecer as ci~ 
fras corretas do Cada$-_o. 

Se compararmos esses números com os de 
12 países da Comunidade Económica Européia, 
os nossos modestos 1.10% se confrontam com 
percentuais que vão de 4,27 a 14,90% e -oS ·nossos 
1,5 8% em relação à população ativa se colocam 
ante percentuais que variam de 9,95 a 27,89%. 
Se procurarmos a companhia de países m_ais pró~ 
ximos~ encontraremos, na comparação temtr~ o 
número de servidores e a população económica 

. ativa. _segundo o Banco _Mundial, Relatório de 

1986, a Costa Rica com 19,5%, a Venezuela com 
21,4%, a Argentina com 22%, o Uruguai com 
23,)')(;. . 

Com base nesSa realidac!.e, tenho sustentado 
ciue Íláci temoS~ excesso Qlobal de funcionários, 
~a.s :dOis problemas igUalmente graves: 

-má distribuição de servidores, em lotações 
que, agora extintas com 363 mil da_ros, estabe~ 
lecidos desde 1970 e revistf!s apenas em 1974, 
estamos procurando precariamente atenuar com 
cerca de 6 mil redistribuições de órgãos com ex~ 
cesso para órgãos carentes, -até que se estab_ele_ça 
nova e racional lotação: 

-má preparação do funcionalismo. Na at;lmi~ 
nistração direta, o Cadastro revela que 43,96% 
não têm o segundo grau completo, e deles, 
18,26% sequer o primeiro grau, e na adminis~ 
tração indíreta, 34,59% têm_, apenas, o 19 grau. 
-Ü.Çadastró Nacional do Servidor vai~nos per~ 

mltir estabelecer, até o final deste Governo, políti~ 
caS salariais, sistemas de avaliação e de mérito, 
regime juridko, pro~sos çle recrutamento e de 
seleçã:o, sistemas de aposentadoria e de pensões, 
e programas de educação, treinamento e desen
VQIVinlento de pessoal em bases bem mais sofLSti~ 
cadas e ajustadas às novas necessidades. 

'"B ...:... AuditOria de Pessoal 

O Governo iniciou a prática de auditorias regu
lares de Pessoal em dezembro de 1986. Forma~ 
mos os primeiros 75 auditores na Funcep, sem 
nomear ninguém, aproveitando funcionários com 
experiência em assuntos de recursos humanos. 
As primeiras auditorias foram realizadas nOs Esta~ 
dos~ de Rondônia e do Acre. para avaliar as respon
sabilidades subsistentes da Onião naquelas Uní
dades, cOm resultados surpreendentes, que deve 
gerar providências iinportailtes. ReaJizamos mais 
de uma centena de auditorias, com a cooperação 
da Seplan e do Ministério da Fazenda, em todos 
órgãos federais dos Estados do Pará, Ceará, Ama~ 
zofiãS-; Bahia, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, 
e, erh Brasília, em 6rgáos e entidades vinculadas 
a 6 Ministérios, cuJos resultados, na forma da lei, 
submeteremos, dentro de poucos dias, aos Minis~ 
tros de cada área, para as medidas corretivas. 

C-Serviço Nadonal de Protocolo Eletrô
n.lco- SeJ_Iapro 

Estudo técnic:-o realizado Constatou q~e a dura
ção média de um processo na Administração Pú~ 
blic:a era de 4 a 7 ah_os,: o _que é inconcebível 
neStes tempos de infOrinatizaÇão. Para corrigir~ 
ta situação, organizamos o Senapro, que, nesta 
primeira fase, atinge a Sedap e o Ministério da 
Fazenda, com quase 6 _mil!tões de processos. Ca
da processo é digitado, analisado no andamento 
e praz-os netessários e o usuário pode, de qual~ 
qUer parte do País. sem interferência de procura~ 
dores ou despachantes, acompanhar a movimen
tação através de número nacionaJ de telefone, 
obtendo infonnações e providências em menos 
de 5 miO..utos, com o pessoa] especialmente trei~ 
nado. Esperamos que até 1989 todos os Minis
térios estejam integrando_o Senapro. 

D - Mala·oftdal 

Os 84 veículos que transpc;>rtavam a corréspon~ 
dência oficial, em BraSília, rQdavam 606,595 qui
lômetros por-mês, com 11.025 saídas regiStradas. 
Orgaf!iZamõs a Mala Oficial, e toda essa corres--
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pendência é hoje entregue, duas vezes por dia, 
em 6 vefcu1os com 633 saídas e apenas 7.218 
quilómetros mensais, transportando 313.320 do
cumentos. A economia, em preços de 1987, é 
da ordem de 96 milhões de cruzados. 

E- Central de Veículos Oftd8is- CVO 
NO úhimo dia deste mês, esperamos colocar 

em funcionamento, para servir aOs- Ministérios, 
a Central de Veículos Oficiais, espécie de rádiotáxi 
oficial, que reduzirá os carros de serviço, chapa
branca,- de 880 para 300, em Brasília. 

F-Cadastro de material 

Na área de- S_eMÇoS--GeraiS, esperamos, ainda 
este ano, -c_ompletar as providências relativas à 
aqUisição e -à conservação de material, com a 
elaboração de cadastro de materiaJ, uniformizado 
para o SerViço Público, e o C~dastro de -'F"Ome
cedOreS, -- -

G- Modernização administrativa 

No setor de modemizaç:ão, já editamoS. este 
ano, três publicações - Titulares e EndereçOs; 
Diretórios de Dados e Bases, que congrega infcr .. 
mações sobre todos os Bancos de Dados do Oo
vemo Federal, e Poder Executivo - Estiutwas 
Básicas e Organogramas. -

Isto já foi feito. Há, aip.cla muito o que crizlr, 
fazer e deser:wolver em um País que de [j~ Joio 
VI a 1945 contava, apenas, cOm 29 empteSas 
estatais. Hoje são 415. Já fqrarif 550, em 1981. 
Em 50 anos, o número de~ foi mult!pli
cado por 4 e as unJdades administratfvas. de vários 
níveis, já superam ã Cifra de 20 mil. 

Por último, à margem do processo de Refonna 
Administrativa a cargo da Sedap, não nos podía~ 
mos opor a que diverso_s setores do Governo ado-
tassem providêndas de carát~r- de emergência, 
fora de tramitação normal do nosso trabalho. Em 
diversas__ oportunidades,-quando solicitados, hou~ 
ve o conCurso de nossas equipes técnicas. 

Nesta área, assinalamos ai,QWllaS medidas de 
grande importância e já adota'das pelo GOverno: 

1. Estabelecimento ·de mecanismos de 
acompanhamento e controle clãs erltidad6 éSf.a.. 
tais (Decreto n' 93.216, de 3-09-86); . . 

2. , Sistematização das ativid_ades" da Advoca
cia_ Consultiva da União(Decreto nt 93237, de 
3-9-86); . 

3. Oisciplinamento das conldM.àções para 
formação e manutenção de entidades fechadas 
de previdência social (Decreto n9 93.597, de 
21-11-86); 

4. Reorganização do I_BGE (Decreto .. n9 
93.599, de 21-11-86); 

- 5. AprOvação do novo Estatl,.lto da Qmre. Eco
nómica Fede:ral (Decreto n"93.6001_de21~11~86); 

6. Extinção da S/A _Coque a_ AJcool fv\adeira 
-Càalbra (Decreto n• 93.6Q3, de 21-11-86); 

7. Extinção de empresas sob ·contrOle indireto 
da União - Alune, C6nesg e CRN (Decreto nç 
93.608, de 21-11-86); 

8. Incorporação d8S--EmpresáS Públicas Pe
trasa e Arsa à Petrobrás e à lnfraero (Decreto 
n• 93.609, de 21-11-86); 

9. Transferência das Centrais de Abasteci~ 
mentQ - Ceasa para Estados ~ Municípios (De
creto ·n' 93.611, de 21-1!-8'6); 

10. ExtinÇao de órgãOs- do MinistériO da Fa~ 
zonda (Decreto n' 93.6.12, de 21-.1 1-86); 
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11. Extinção de órgãos do Ministério da Edu- distinguiu, na classificação de cargos, os de provi-
cação (Decreto n~ 93 .. 613, de 21-11-86); ri'uf!lto efetivo e os de provimento em comissão, 

12. Extinção de_ órgãos do Ministério da Agri- excluindo estes das carreiras; distinguiu as elas-
cultura, Ministério da Indústria e do Comércio, ses, exclusivamente, pelos padrões de vendmen-
Ministério das Minas e Energia ._e Secretaria de to; e criou o Conselho Federal do Serviço Público 
Planejamento da Presidência dã. -República (De- Civil, do qual se originou, dois anos mais tarde, 
creto n-?93.614, de 21-11-86); o Departamento Administrativo do ServiçO Públi-

13. Extinção de escritórios de repr~sentação co;..;...;. DASP. 
de órgãos e entidades da Administração Federal A Lei n? -3.780, de 1960, não obstante manti-
{Decreto n'~ 93.616, de 21-11-86); vesse a distinção adma referida, deve ser"ConSide-

14. NovasatribuiçõesàSecretariadoTesouro rãda o primeiro cliploina legal de classificação 
Nacional (Decreto n9 93.655, de 5-12-86); de cargos, pOr suas caracteristiCas técnicas, fruto 

15. Alteração da estrutura básica e compe- de estudos desenvolvidos no DASP. Inspirada no 
tência da Seplan (Decreto n9 94.159, de 31-3-87); modelo norte-americano, as classes deixariam de 

16. Tmnsformação do Instituto Nacional de ser meras referências retributivas e se consubs-
Pesquisa daAmazônia-INPA, em órgão autônomo tanciariam em-conjuntos de cargos com deveres 
e sua transferência para o Ministério da Ciência e responsabilidades específicos, constituindo-se 
e Tecnologia {Décreto n9 94236,-de 15-4-87); na linha natural de promoção dos funcionários. 

17. Estrutura básica do MHU é! transferência Não Produziu, porém, os efeitos desejados pelo 
da Caixa Econômfca Federal do Ministério da Fa- excesso de formalismo em sua implantação, bem 
zenda para o MHO (Decreto n9 95.075, de como pela inexistência de adequadas condições 
21~10-87); de apoio t~~nfco-e polftlcõ no conjunto do Go-

18. Extinção do BNH (Decreto-Lei J19 2.291, vemo.-
de 21-11-86); - - ------ - ---- A Lei n9 5.645, de 1970, ainda em vigor, fixou 

19. Extinção do Grupo ExecutivO dãS Terras os princípios básicos que deveriam nortear novo 
do Araguaia-Tocantins GETAT (Decreto-Lei_ rt Plano de Classificação de Cargos a ser implantado 
2328, de 5-5-87); por decreto do Poder Executivo. As transgressões 

20. Extinção do Incra, transferência de suas aos principias estabelecidos, as deficiências técni-
atribuições para o Mirad e criação do Instituto cas dos órgãos de pessoal, a desvinculação entre 
de Tertas Rurais- Inter (Decreto-Lei n~ 2.363, os cargos de direção _e de assessoramento e as 
de 21-10-87); Carreiras, bem como a despreocupação com a 

21. Alienação de ações de CBTU {Decreto rt' formação de quadros dirigentes, dentre outros 
2399, de 21-12-87); mõtivos, acabariam por comprometer mais essa 

22. lnsti!tjiçiio pela Lei n' 7.596, de 1987, da tentativa. 
isonomia salarial nas fundações e autarquias do 
ensino superior e nível médio e inclusão no âm
bito da administração indireta, das fundações pú
blicas (Lei n' 7 .596, de I 0-4-87): 

Apresentei a V. E:xfsuma fotografia de adminis
tração pública em 1985, descrevi as linhas de 
ação seguidas pelo atual Governo, dentro da es
tratégia da Reforma Administrativa ou sob o impé
rio de cirCilll.stâncias urgentes e quase sempre 
geradas pela situação financeira e, ou, pelas ne
cessidades de redução da máquina estatal. 

No próximo capítulo tratarei daquilo que consi
dero mais importante para o futuro da Adminis
tração Pública brasileira -Orna Nova Política de 
Recursos Humanos: a criação dos Sistemas de 
Carreira do Pessoal Civil e do Subsistema de Ca
pacitação e Treinamento de Recursos Humanos, 
através do Centro de DesenvoMmento da Admi
nistração Pública-Cedam e da Escola Nacional 
de Administração Pública-Enap. 

O NOVO SISTEMA DE CARREI!<A 

Passado de Frustrações 

Há cinqüenta anos, precisamente, desde a crii!l
ção do DASP, espera a Administração Federal 
um plano de carreira. Tentou-se em 1936, 1960 
e 1970. As três iniciativas- foram frustradas por 
erros de concepção doutrinária e, princiPalmente, 
pela ausência de critérios de progressão baseados 
no mérito e no esforço do servidor, inclusive no 
que diz respeito ao acesso aos cargos de direção 
e de assessoramento superior. 

A Lei n9 284, de 1936; mais conhecida como 
"Lei do Reajustamento", iniciou a sistemªtização 
do Serviço Público Federal; adotou os critérios 
então conhecidos para organização de pessoal; 

A Nova Política de 
Recursos Humanos 

A classificação de cargos- é o marco inicial e 
indispensável na administração de recursos hu
manos. Mas o Sistema de Carreira, criado neste 
Governo, nao é ap_enas uma nova coricePÇão de 
classificação de cargos para o Serviço Público 
Civil Federal. Lança as bases de uma verdadeira 
política de recursos humanos, propiciando a ado
ção de um adequado plano de retribuição e de 
um regime juridko de trabalho único, no mo
mento em que a Nação se renova, escreve uma 
nova Con-stituição e exige um serviço público me
lhor e mais eficiente. Representa, ainda, o passo 
inaugural e decisivo para a concretização das me-
didas determinadas no art. 39 do Decreto n9 
91.309, de 4 de julho de 1985, que dispõe sobre 
a Refonna da Administração Pública Federal: 

"A reforma administrativa contemplará, entre 
outros aspectos, o estabelecimento de siste
ma normativo destinado a valorizar os recur
sos humanos da Administração Pública, dir~ 
ta e indireta, estatuindo critérios de seleção 

_e admissão por concurso público, bem como 
a capacitação e promoção dos -servidores, 
mediante cursos e estágios, objetivando que 
os carQos de direção e assessoramento supe
riores sejam exercidos pelos ocupantes dos 
-quadros de carreira, com base no aprimora-
mento profissional." · 

Estas são bases dôutrinãrías sólidas a serem 
implementadas dentro das técnicas de classifi
c~ç~o de cargos já utilizadas, com sucesso, em 
países desenvolvidos. As carreiras estão associa-

das às estruturas organizacionais e às atividades 
que nelas se desenvolverem._ 

Estabeleceu-se, em relação aos cargos de pro
vimento em comissão, a hipótese de recrutameri
to reStrito, vinculaitdo-os também a cargoS- de 
carreiras. Entretanto, em situações especiais, ad
mftir-se-á o recrutamento amplo, isto é, a livre 
nomeação e exoneração pela autoridade com
petente. 

As carreiras serão organízadas em classes, inte
gradas por cargos de provimento efetivo~ Para 
cada classe deverão ser especificadas as atribui
ções e os requisitos de formação, capacitação 
e experiência, bem como, quando for o caso, os 
cargos em comissão a ela" vinculaâos. Nos qua
dros de pessoal dos Ministérios, dos órgãos direta
rneDte __ s_uPQrdinados à Presidência da República 
e dos Territórios Federais, deverão ser discrimi
nadqs os cargos de direção e assessoramento 
referentes _a cada unidade de estrutura organiza
cional, as carreiras necessárias ao desempenho 
da_s ati.Yidades, ademais do número de classes 
e de cargos de provimento e(etivo pertencentes 
a cada carreira. 

O ingresso do funcionário no Sistema de Car
reira pressupõe, sempre, aprovação em concurso 
público._Os servidores concursados, pertencentes 
aos atuais quadros e tabelas pennanentes, pode
rão optar para ingresso nas carreiras, desde que 
tenham a necessária habüitação legal, e com o 
exercido _dos cargos em comissão condicionado 
à conclusão, com aproveitamento,_de programa 
de capacitação para esse fim instituído. 

O desenvolvimento do funcionário na carreira 
far-se-á por promoção ou progressão. A promo
ção corresponderá à passagem de uma classe 
para a imediatamente superior da carreira, tendo 
por base desempenho eficaz nas atribuições exer
cidas pelo funcionário, cumprimento do inters
tício fiXado para a classe e realização do pertinente 
programa de capa citação. Já a progressão signifi
c;:ará ª-IDJJdança _de referência para a seguinte, 
dentro de uma mesma classe, obedecidos os 
mesmos requisitos da promoção, exceto no que 
diz respeito à realização do programa de capa
citação. 

O Sistema de Carreira não deverá limitar-se 
ao âmbito do_s serviços civis da União e dos Terri
tórios Federais. Conquanto sejam respeitadas 
suas especificilidades, as autarquias e fundações 
públicas deverão dispor de quadros próprios de 
pessoal, concebidos e implantadOs à luz dos prin
cípios gerais que fundamentam o Sistema de Car
reira: mérito como critério para ingresso e desen
volvimento na carreira, capacitação técnica per

- manente dos servidores, estrutura dos cargos de 
provimento em comissão e de provimento efetivo, 
e exercido de cargos _em comissão por integran
tes das carreiras, ressalvados os casos de recruta-
meli.to arhplo. --

Aimplantação do novo sistema implicará, ainda 
em ampla revisão das estruturas organizacionais 
dos Ministérios, órgãos diretamente subordinados 
à Presidência da República e Territórios Federais, 
e sua vigência fiXará para o Poder Executivo a 
obrigação de encaminhar ao COngresso Nacional 
os projetas de lei relativos ao Plano de Retribuição 
dos Cargos e ao EstatutO dos Servidores Públicos 
Civis da Onião e dos TeiTitórios Federais, já em 
rase final de elaboração. 
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Cima burocracia preparada 

É necessário salientar .... entrel:i.'l['\to, que o sisteR 
ma criado pelo Decreto·Lern9 2.403, deT9~S7, 
cuja regulamentação saírá em breve, tem a sua 
ampliação e o seu êxito dependente de umâ estru~ 
tura de capacitação e treinamento organizada e 
competente. Para realização, em curto Prazo des· 
ses objetivos, saliento dois acontecim~ntos im· 
portantes: primeiro, a criação, dentro da FUD.Cêp, 
da Escola Nacional de_ Administração Pública-
ENAP e do Centro de D_esenvolvimento da Admi· 
nistração Pública--Ced~m.. - _ 

A Funcep foi criada em 1981 para treinar servi
dores. Encontran;o-Ia_!2ern_ !nstalada, em prédio 
anteriormente construí <:to para a ACademia Nacio
nal de_Polícia, com bom çqrpo de funcionários, 
mas absolutamente q1rente de re~sos Jman:
ceiros para cwnprir a sua_fLOalid_ªde~ Os recursoS 
existentes em 15 de març:o de }965. para treina
mento, eram de sete mil cruzeiroS, hoje sete cru
zados! 

Nas dificuldades finanq~i~a~_ em que mergu
lhava o novo Governo, tivemos que viver, no pri
meiro ano, da locação de moradi~ para os alunos 
do Instituto Rio Branc;o -ou de cwsos privados, 
com cuja renda conseguimos ainda treinar, na
quele ano, mais de oito mil funcionádos, em c:ut
sos rápidos. 

Em 1986-1987,jácom recursos' própriOs, fize
mos a sua reestrt4Uração, e proc.edenios à 'criação 
daqueles dois Institutos. 

Para fixar melhor os objetivos e a .organização 
da ENAP, lõmos à França V€fobra pioneira insti
tulda pelo Presidente De tiauUe, em 1945, na qual 
o povo francês já foi buscar sete._ presi_çlentes da 
República de dezenas de Ministtos de Estada:, o 
que revela as excelências da elite _adminiStrativa 
ali formada. Fomõs verificar; -tãmbém, a eiq)e
riência mais recente da Argentina. E,- çOrii oS doiS 
exemplos e com a cooperação têcnicã. de ambos, 
fizemos a nossa ENAP, cujo vestib1,.1lar realizou-se 
no dia 24 de abril passado, a primeira etapa, com 
a inscrição de 68.585 c:arididatoS às primeiras 
120 -vagas de gestor -governamental, que após 
18 meses de curso, deverão, em·1990, assumir 
postos de direçáo e de assessoramento superior, 
já dentro do novo Sistema de Carréltas. 

Para orientar as tarefa& de tr~irt~-m~nto, e a reali
Uição de cursos de nível superior e mêdiO para 
as promoções da Carreira, enviani.os missões ã.o 
Canadá e aos EstadQs_Upidos, onde ess:es S"êi~res 
de c.apacitação apresentam longa e vitoriosa ex
periência. Enquanto estamos processandQ ps 
acordos de cooperação técnica, realízamos con
vênios com o Conselho de Reitores das Universi
dades Brasileiras,-com as Escolas Técriicas Fede
rais e outras instituições estad~ajs, a fim de per~ 
mitir aos servidor_es realizarem, nos próprios Esta
dos em que residem, os cursos de treinamento 
e os cursos próprios de suas Olrfeiras, com a 
supervisão e monitoramento do ·çedam .. 

CRISE FINANCEIRA E 
POúnCA SA1J1R1AL 

Desde janeiro do corrente ano, nos defronta
mos com novas dificuldades financeiras da União. 
Por conta dessa situação, propuseram os .Sr.$. _1'-:\i· 
nistro-Chefe da Secre~ria de Planejamento e 
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Coordenação Geral e Mini:;rt.ro da Faz~nda novas 
medjdas de _contenção das despesas de Pessoal: 
: ._I. suspensão, por três meses, do pagamento 

da URP (Unidade de Refefência de Preços); 
2~- · incentivo_s à àpOsentadotia com tempo pro

. porcional; 
-3 .. incentivos à demissão voluntária; 
A. redução da metade das gratificações quan~ 

do.oJundonário exercerem prego privado ou ativi~ 
dade autônoma. 
__ A primeira sugestão foi amplamente discutida 
no Cons.elho de De:.senvol0m~nto Ec;onômi_cQ e, 
.emJAce _dos dados apresentados pela área econQ. 
n:tic~. o Senhor Presidente da República.adotou-a, 

- apenas por dois meSes, para toda a Administração 
· Federal, assegurando a manutenção ·da .URP a 
· p'ártii- de junho do corrente ano. . . . ~ 

Em tomo da medida, houve pronunciamentos 
pÓfíticos e classistas coritrários, ~ é natl!ral. Nin
fluêin gosta, de redUção, mesmo tranSitória, de 
pãrcelas do seu salário, sobretudo_ em fa.se de 
alta-.inflação. Mas a ár~a __ ec_onômica defendeu a 
neceSsidade lmperiosa e urgente das medidas, 
sob o_ argumento de_ que as .despesas de Pessoal 
haviam atingido níveis insuportáveis para serem 
_atendidas pela receita ijquida disponível. Se a_ me
dida não fosse_adptadé), ,estaria ern ds_co o_ paga-

DESPESA 
ANOS TOTAL 

(A) 

1980 1,191.0 
1981 1,544B 
1982 4,619.8 
1983 - 11,104.6 
1984 33,817.2 
1985 130,4253 
1986 548,108.7 
1987 1,615.099.6 
19aar·) 14.500.000.0 

mente em dia de todo o fu_ociona1ismo -ou, o Go
verno, para evitar o atr_a~:o. se veria na contin
gência de demitir entre._ 80 _e 100 mil servidor~s. 
_ Qualquer cohstrangimento que os_ opositores 

à sugestão_~ Q próprio Presidente_ tives~em em 
admitir a solução, teria que ser confrontado com 
as duas alternativas mais grãves e mais danosas, 
e, aSsim, hão houve como Elvitá-la. 

Crltérfos de medlçã0 
- de despesa de pessoal 

No período das d_is_cusSões, que oc.orrem natu
ralmente nos ~egimes democráticos d

7
e governo 

--e a _estfanh~a talvez d~corra (:ta prática conti~ 
miaaà-de vinte ~o_S de_ I:e.Q~e a~9~o. com 
a sua censura, os seus silêncios - pareceu a 
alguns ilustres S~nado~s. autores da copvocaçã.o 
dos Ministros d.a f~.enda ~ da Admjnistração, 
que usávamos dados diferentes. E usávainos 
mesmo. Explico por quê. _ -
-Foi serrípre-- uSuãl, Oa~-administração, a_ União 

c!-espender cerc_c;~ -·d~ l/3 de .SLJ'\ de.spesa global 
com o: c,u~eio de pessoal. _ . 

E nos últiinõs anos até. menos 9~ 1_/,3, cOnfQITlle 
quadro divulgado __ pelo próprio Ministro da Fa~ 
zenda: -

" -~----

" ". . 

DESPESA 
PESSOAL (B)/(A) 

(B) 

339.9 2&54 
719.4 46.57 

1,574.3 34.08 
3,323.7 29.93 
9,348.4 27.64 

41,112.4 31.52 
104,837.0 19.13 
384,659.1 23.82 

3.176,510.0 21,91 

-Ó. Estlm~tlva - vBiores PrelimiDar~- Inflação 600% 
Fonte: Ministério da Fazenda- STN. 1988. 

_ :_ Ocorre que os atuais Ministros da: área econb-
mica consideram incorisisterite esse processo.d.e 
medição, oriundo dos primórdios da República, 
por duas raz6es- principais: 

L porque não leva em conta a unifk.ação dos 
.orçamentóS fiscaiSe ·monetário realizado pelo 

--atual Governo e já em exeCução este ano; 
___ 2_:_ _Eorque, na estatisticél tradicional, se in

cluem, também, as despesas financiadàs por en-
_diVidal_!lento. ___ ,__ _ 
"~ Daí por que sustentam a necessida9e çl~ com~ 
parar" a-despesa de Pessoa] com a r~ceita llquida 
di_sp"Onívél, qUe resulta do:f"ãrrecadação. glObal, de
du.Zidas_-ª-s parcelas das transferências aos Esta
f!'ÇiS e Min_idpios, e dos compromissos Vinculados 
a Ft,mch~ Compulsórias, sUbsídios, incentivos etc. 
O Qu;~fdro ComParativo, a seguir, indica as rela~ 

'_ções entre Receitas dó TesQu_rq e __ D_esp~~ _de 
Pes_:soal. 

A ReaUdade das 
Peopesas de Pessoal 

Por que cresceram tanto as despesas de Pes
soal? Perguntarão V. Ex"& 

1. cresceram, é verdade, mas não tanto. CreS
cerw:ft _porque o GOverno Samey em face do avil
tamento dos sa1ários a partir de 1979, repôs, nos 
reajustes de 1985, 1986 e 1987, percentuais acu,
mulados de 56% para o nível sup_e_rior e 83% 
para O nível médio nos três anos sobre índices 
de inflação desse período; 

2 · crescerm:n porque, no final do Governo 
passado, os -quadros de Pessoal fo_ram contur
bados com a concessão indiscriminada de doze. 
referências-de wna só vez; 

3. Cresceram pbrqUe a Lei o? 7-.595/87-decídiu 
conceder isonomia salarial às Instituições fede
-rais de Ensino, com percentuais que_ variam,-no 
~o de 1987, de 731% a591%,parao maQ-iStério, 
de 585% a 1.582% para os servidores de r:úvel 
médio e operacional, e de 415% a 687% para 

_os servidores _admiris_trativos de___níve_l suPerior, 
ritim ano em que a ihflação foi de 366%; 

4. cresceram porque aumentos isolados de 
determinadas categorias ultr.apassaram, como 
conquistas das classes respectivas, os percentuais 
concedidos nos reajustes gerais, tais como os 
das carre~ras do Ministério da F&enda, da SE-
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Receita Receita 

QUADRO COMPARATNO 
Receita do Tesouro/Despesa de Pessoal 

1979-1988 
Cz$ Milhões 

Vinculada 
Anos Orçamentária (B) Disponível PIB 

(A) UnJão TI'IUUif.Est.M. (C) =(A)-(B) (D) 

1979 544.2 163.5 90.5 290.2 6,041.0 
1980 1,221.0 440.8 162:6 617.6 12,639.0 
1981 2,338.0 666.9 418.8 1,252.3 24,737.0 
1982 4,727.8 244:9 882.7 3,8002 48,148.0 
1983 11,579.6 571.2 2,082.1 8,926.3 118,195.0 
1984 __ 35,917.7 3,4?.52 7,438.5 25,054.0 387,9680 
1985 132,827.6 17,381.9 33,494.7 81,751.0 I ,406,077.0 
1986 3_80, 185.5. 74,346.8 92,328.0 213,510.7 3,687,476.0 
1987 1,151,750.6 221,026.7 280,990.5 649,733.4 12,009,700.0 

1988_(•) 5,562,000.0 I ,047, 128.0 1,405,476.0 3.109.396.0 70,319.200.0 

(*) Estimativa - Valores PreUmlnares - Inflação de 600% 
Fontes: Balanço-Geral dB União -1979 a 1986 

SRFJSOFJSTNIBACEN -1987 e 1988 

PLAN, da Polí-cia Federal,_da Advocacia Consultiyá; __ 
da União, do Ministério das Relações ~eriores 
e do Ministério da. F:'reviçlê_nda e Assistência Social, 
bem como a equiparação dos militares ao Poder 
Judiciário. E não há çomo _criticá-los, salvo o as
pecto de rned_id-ª_S_ isoladas. pela melhoria de re
muneração: Trata-se de requisito para que o GQ
vemo possa dispor· de funcionalismo estável e 
preparado para execução de _su·as responsabili
dades. 

Diminuição da Receita 

Mas o que aproxima as cifras das despesas 
de Pessoal com as cifras da receita líquida dispo
nível- que é, agora, o novo Critério de medição 
estatística, não é_taoto o _cresciniento da despesa, 
mas a queda da arrecadação tributária da União, 
redwida em janeiro, fevereiro e março do-corrente 
ano em 8,28, 9,46 e 5,49, risp"ectivamEmte. Além 
desse fato, a receita líquida disponível com relação 
ao PIB, entre 1970 e 1988, decresceu de 17,4% 
para 8,7%, conforme _exposição aqui apresentada 
pelo Ministro Mailson da Nóbrega. 

Não existe, pois, qualquer impropriedade no 
que s.e refere aos critérios de administração de 
Pessoa] no setor público corno um todo, e, em 
particular, não existe exagero de despesa nessa 
rubrica. Dados do balanço de março de 1988 
referentes a 178 empresas estatais do setor pro
dutivo, divulgados pela SEST, indicam que ades
pesa de pessoal representou 20% do total das 
despesas. fsso é mais do que razoável. 

O que:_éxiste é_ a evidência de que estamo? 
perdendo arrecadação e ao mesmo tempo esta
mos administrando enorme esfqrço de aumento 
de transferências, sobretudo, aos Estados e Muni
cípios. 

Os Fundos de Participação de Estados e Muni
cípios eram de 12% do Imposto de Renda e do 
IPI, até 1975.Subiraro para20%, depois para 24% 
em 1979, para 28% ein 19.84, e para 33% em 
1986. Ou seja, no período de aproximadamente 
1 O ànos, a distribuição aos Estados e Municípios 
de arrecadação do Imposto de Renda e do IPI, 
que representam 80% da arrecadação_ total da 

Uníão, eieVou-_se de 12 para 33%, e vai passar 
agora a :41.?ô..t~d9 __ lnip9sto de .Rençla,_ e 57% do 
lpj,po Ça_p1tul~já aproyado c;!a fu~~-C~nstituiç~o. 

. __ . -~ $C?l~ções para a Emergência 

. A noss:o ver, a s_olução da suspensão da URP, 
· por dois -meses, com garantia de sua reposição 
nas respectivas _datas-base, foi para todos, indu
siv_e para o_ Goyemo, solução indesejável, mas 
se tomou imprescindível para se evitar as _duas 
otitras alternativas piores. 

As demais soluções_ não têm efeito imediato 
- aposentadoria proporcional, demissão volun
tária e_ ~çl_JJ_Ç~O de gratificação, até porque sua 
aplicação vai demandar complexa regulamenta
ção. Embora _corramos o risco de perder no Ser
viço Público elementos mais qualificados, atraídos 
pela iniciativa privada, poderemos compensar_ es
sa perda se adotannos, com firmeza e sem inter
rupções, a implantação _do Sístema de Carreiras, 
com base no c_oncurs_o público e na promoção 
por cursos e_ concursos internos, e.dermos conse
qüência ampla aos esforços da nova Política de 
Rec_urso.s Humanos, com o CEDAM e a Escola 
Nacional de Administração Pública- ENAP. 

UMA REFORMA DEM_OCRÁTICA 

O Projeto da Refor_ma A.Clministrativa tem, I,Ull 
Cafáter de permanênda, que, natura1mente, trans
ce·n~de-rá O -atual Gbye':mp-:e â~v.e conSt,ituir-se em 
compromísso duradouro, através de ·conquistas 
e melhorias continuadas nos períodos dos gover
D<!tlte·s que _se sucederão, den!ro do exerci cio de-
roocrático. ___ -· 
_ "Desd~ o primeirq_ momento, _bY$S.'!f!IQS c_riar 
toda_ as ç.oncllções para que o Projeto de Reforma 
se constitua em uma responsabi1idáde comum 
da SC>Gied-adê"·e· c:to _Govemg, _se'ja 'nos desdobra
mentos diários das aspirações e necessidades de 
uma, seja nos limites e nas possibilidades do ou-
tro. --~- . _ 

É, ainda, muito iritportaiite_que se avaJie, ade
quadamente, o fato de_ que nenhum governo ja
mais será exercido a partir de um aparato adminis
t@tivo por ele mesmo edificado. 
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Despesa Relações 
Pessoal 

(E) (E)/( C) (E)/(D) (E)/(A) 

173.4 61.47 3.0 32.8 
339.9 55.04 2.7 27.8 
719.4 57.45 2.9 30.8 

1,574,3 43.73 3.3 33.3 
3,323.7 37.23 2.8 28.7 
9,348.4 37.31 2.4 26.0 

41,ll2.4 50.29 2.9 31.0 
104,837.0 49.10 2.8 27.6 
334,659J 59.2ll 3.2 33.4 

3,176.510.6 102.16 4.5 57.1 

Ao contrário, os períodos e as ações govema
me~s !:Umprem-_se, naturalmente, por intermé
dio de sistemas organizacionais com ampla esta
bilidade, cujas alteraçõe_s de orientação de dire
trizes de processos concretos de ação sempre 
são muitO maiS lentos do que supõe as visões 
mecanfdstas, mais simpliStas, do processo social. 

Há práticas que estão arraigadas na cultura bra
sileira. Há problemas cujo equacionamento de
manda extraordinário tempo- e energia. 

Este Governo herdou um aparato administra
tivo caótico. Nossa Administração Pública estava 
organizada em bases e pressupostos conceituais 
que remontam à Revolução de 1930, com fortes 
traços e conteúdos, tanto corporativistas quanto 
excessivamente reguladores e burocratizados. 

Vê--se o Estado, freqüentenlente, incapaz de dar 
respostas efetivas aos problemas que lhe compe
tem ou àqueles que, indevidamente, ele avocou. 

No âmbito das empresas estatais, não obstante 
os requisitos e as necessidades específicas dos 
organismos produtivos e de outros entes descen
tralizados, o Governo está adotando medidas des· 
tinadas ao efetivo controle político e administra
tivo de tais organizações, através da SEST e do 
CISE, além de intensificar es_tudos vhafido a fusãO 
e a extínçã_o de 6rgãos e a privatizaÇão de e·m
presas. 

Na busca c;l<:: f9rmas mais adequadas para lídar 
corri o dualismo do Estado brasileiro e, sobreiuâo, 
para alargar a compreensão de questões comple
xas, subjacentes à reorganizcição estatal, temos 
dedicado especial atenção ao desenvolvimento 
de estudos e pesquisas sobre políticas públicas 
e sobre os_lim_ites da intervenção do Estado. . 

Quero ainda re~ç~ -~g_uns asp_ectos que dizem 
-respeito ao tamanho do Estado no Brasil. A rela
ção entre despesa governamental e o resultado 
do Produto Interno Bruto=- PIB, apresenta, em 
todo o mundo, uma expansão extraordinária, nos 
úJtimõs 50 anos. No Brasil situa-se em tomo de 
20%. Na Argentina, é de 23%; i-to Uruguai, de 
26%; ria Costa Rica, de 27%; e âe 28%, na Vene
zu,ela,. _NQ& -~tados Unidos, chegou, em 1984, 
a 34%; no Ja-pão, a 19%. Na Suíça, ã 18%. Atinge 
a quase 60% na Holanda e na Dinamarca. 
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Não se deve, pois, limitar a diScussão do proble
ma a uma linha ideolóQiCa eritre ter, ou ·não, o 
Estado presente na economi?l. A abordagem deve 

. ser bem mais pragmática: como se defmem as · 
fimçôes e os papéis do Estado e como se organi
zam suas estn.rturas em face do próprio processo 
de _crescimento. · _ . . . . 

No Brasil, o Estado é um mosai~o' de órgãos, 
padrões gerenclajs, níveis de desempenho e com· 
portcm1.ento absolutélmente diferenciados. Há um 
segmento que está voltado para â inodemldade 
e cujo _desempenho é comparável às melhores 
organizações do setor privado naciónal ou inter
nacional. 

Neste segmento, situam-se, basicamente, as 
empresas pro-dutivas articuladas c:::om a sociedade 
industrial. Motivos diversos - de seg1,1rança.. de 
conveniência política. e necessidade_ de suprir 
eventual inexistência de recursos privados- de-
termin~m uma divisão de trabalho na esfera 
produtiva entre o público e o privado. 

Há, hoje, o reconhecimento crescenw ~e que 
o Estado extravasou, ex~geradamente, a sua parti
cipação no campo empresarial. _SUbtraiu, mais 
do que seria ne<:essárlo, espaços à ioidativa priva
da, afetando, por isso, de forma negativa, a dinâ
mica da sociedade. 

A cof\iuntura econõmi<:o-fimmceira do País, 
neste momento, reforça esse di~gnóstico e pres
supõe ampla estratégia de desestatização da eco
nomia, sobretudo ·como mecanismo de realoca
ção de recursos esc:assos para outras funções 
essenciais, além de sustentação do processo de 
crescimento. 

Por outro lado; amplo conjunto de serviços pú
blicos relacionados com a administração do pro-
cesso de desenvolvimento está disperso em vasta 
gama de órgãos e agências, sob diferentes formas 
juridicas. 

São f-\inistérios e outros órgãos da adminis
tração direta, empreszs públicas, fundações, au
tarquias, ór!}ãos a·...rt.ôQ.omos e sociedades civis, 
que, ac; longo dos anos, acumularam e ampliaram 
suas funções. 

Recentemente ~onseguiu-se estabelecer wna 
tipologia adequada entre as chamadas estatais 
para difere.1ci~r as voltadas para o seta r produtivo 
das ouh"tco, que se constib,l_em, verdadeiramente, 
em entidades típicas de Governo e que, apenas 
por que!>t~~~ específicas, assumiram alguma for
ma empresarial. 

Não é difio1 encontrai algumas das razões para 
a expansão do Estado: 

1. As pressões que se exercem sobre o Gover
no como responsável pelo provimento de bens 
públicos; 

2.. A própria narureza da ativida.de governa
mental, em que todas as despesas contêm um 
componente redistributivo; 

3. A atuação dos grupos de interesse; e 
4. O trabalho da burocracia governamental, 

que dispõe de indiscutível poder de crumentar o 
tamanho do Ciovemo. 

Não se justifica, no entanto, no Brasil, uma ex
pansão que desorganize o próprio funcionamento 
da economia, além de favorecer o caráter paterna
lista, com tendência, cada vez mais acentuada, 
para o excesso de regulaÇão e para a multipli
cação de tarefas de produção; com as quais se 
toma mais fâcil satisfazer a voracidade empre
gatlcia de uma sociedade qUe é, também, por 

vfcios culturais, exageradamente paternalista, 
clientelista e cOrpOrativista. · · 

O Brasij crioU,· rioS -últimos 30 anos, uma· das 
mais VaSúiS buroCraciàs de regulação, de <:oorde
riãção e de controle central, drenando preciosos 
rec!JCSOS das_ atividades produtivas, tanto do setor 
privado quanto-ao setor público, para s[stemas 
goVérffiifutm"là'iSâe baixa ou nula produtividade. 

A herança formalista e corporativista foi refor· 
y.ada, amplamente, no período autoritário, peli!ls 
estratégicas de cOmando unitário do pr.ocesso de 

-deseilVolvimento, a partir, única e exclusivamente, 
do -Governo Cêntral. 

Por conta de noções equivocadi!;ls de eficiencia 
_e de controle gerencial, erlgiu~se um sistema ad
miliiStrativo unitáíiõ,- com complexos interesses 

_ ~n'Qahizados, dificultando o'u ünpedindo o sw-gi
ment.o de novas formas de prestação de serviços 
públicos e o seu efetivo çont.role politico pelos 
cariais legítimos, como é o c~ do Congresso 

o Nacional, em uma sociedade liberal e democrá
-tica. 

Seiviços essenciais foram transformados em 
sistemas unitários de Administração Pública, cu-· 
jaS necessidades surgiam em uma periferia qtial
quer do Pais, mas as decisões e as ações depen
diam dos padrões, critérios e instrumentos que 

, eram- definidos, ln abstrato, em Brasília. -
-- -o 'Governo José Sarney já alterou significati-
vamente _esse quadrO. . 

Primeiro, através das reforMulações tributárias 
implantadas, aumentando, substancialmente, o 
vtilume de recursos da receita orçamentária trans
ferida para -os Éstados e Municípios. Em 1984, 
oS recursos transferidos eram da ordem de ape
nas 16%. Atingem, hoje, 33% do total da receita 
orÇamentária. · 

Segundo, há wn processo rriaciço de transfe
rência de recursos, encargos e competências do 
GoVerno Federal para os Governos Estaduais e 
para as Administrações MuniciPéUs, e para. a nas
cente participação de entidades comunitárias, no
tadá:mente, na área social - educação, saúde 
e previdência social. 
"-Temos coi'rigido, muitas vezes de forma silen
ciosa, distorções e disfunções nos rriais diversos 
setores, e buscando a redução dos custos de ad
ministração e a. realocação desses recursos para 
Outras funções mais essenciais. 

Mas essa há de ser uma tarefa obstinada e 
paciente, que s6 terâ êxito se tiver o apoio dos 
Partidos, da representação popular, da sociedade 
em geral, atentos todos à complexidade da reali
dade brasileira. 
· Por estas razões, permitam-me V. Ex'" fazer uma 
~dv~cia à sociedade democrática e um apelo 
aos_~~e lutam, em quaisquer trincheiras, por uma 
transição democrática pacífica. 

É esta a primeira vez que a c;iemocracia, mesmo 
ainda no limiar de sua reconstrução, assume a 
iespo!isabilldade de organizar a Administração 
Pública para o seu próprio exercído, e à véspera 
de um novo milénio. As experiências anteriores 
de reforma, em 1938 e 1967, for8JTI ambas gera· 
das no ventre de regimes autoritários. 

AResponsabllidade 
de Todos Nós 

Não podemos fracassar, por motivos político
partidários ou interesses pessoais ou de grupos. 

Malode1988 

nem destruir os esforços que estão sendo reali
zados. 

A Administração Pública não é feita para servir 
a governos, a homens, a partidos. É obra de parti
dos, de homens e de governos, para servir ao 
povo, cada cidadão, nos seus .interesses, nos seus 
sonhos, nas suas 8spirações. E nenhum regime 
políti<:o, sobretudo a democracia, sempre exposta 
ao julgamento, em todos os minutos, de todos 
os atos, sem o silêncio compulsório das ditaduras, 
pode,sobreviver se, em tomo dele, não se estabe
lecer a crecbbllidade, mesmo com a maior paciên
cia para os seus equivocas e suas fragilidades, 
não se formar o respeito, mesmo com a renúncia 
de riõssas paixões, não se construir o amor às 
instituições acima das emoções de cada um ou 
de mUitos. 

Durante a e;q)laiJação do Sr~ Ministro Alui· 
zfo Alves, o Sr~ Humberto Lucena deixa a 
cadeira dlJ Presidência que é ocupada pelo 
SI'. Jutahy Magaihiies. 

O Sr. Ronan nto -Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR- PRESIDENI'E (Jutahy Magalhães) -
Concedo a palavra. pela ordem, ~o nobre SenS:dor 
Ronan Tito. 

·O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. senadores: 

Gostaria de saber se quando os Srs. Ministros 
são convidados a vir aqui se é estipulado um 
prazo e limitação de assunto para esclarecimento 
deste Plenário. Se não o é, gostaria que se ftiesse 
constar nas_ próximas convocações a limíta.ção 
de tempo para o Ministro _expor assunto; porque 
os Ministérios são muito complexos, principal~ 
_rperrte agora que temos a Assembléia Nacional 
Consb"tuinte e não pode acontecer a 4-m só 1einpo 
sessão do Senado e sessão da Constituinte. Seria 
muito bom que limitássemos este tempo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENI'E (Jutahy Magalhães) -
A Mesa. informa a V. Ex' que o Ministr<)tem direito 
a urna hora para a sua exposição e dentro do 
tema adequado ao requerimento. O Regimento 
prevê o prazo de tempo. . . 

Infor'mo a V. Ex' que o Sr. Ministro extrapolou 
o seu prazo em apenas dez minutos. 

O SR. RONAN TITO- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENI'E (Jutahy Magalhães) -
Passaremos, agora, à fase de interpelações. 

Concedo a palavra, por dez minutos, ao nobre 
Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, ilustre Ministro de Estado, Dr. Aluizlo 
Alves:·-

A primeira referência que gostaria de fazer é 
a de que o relato do Sr. Ministro Dr. Aluizio Alves 
impressionou~me bastante. 

V. Ex', Sr. Ministro, fez um di21gnóstico e traçou 
um histórico da Administração Públic::a em nosso 
País com real maestr:ia. Posso afirmar que, com 
o diagnóstico - peio menos estou inteiramente 
de acordo, até porque V. Ex" aCresceu muitos 
dados e muitos informes ao que já sabia- fiquei 
também, muito surpreendido com o elenco de 
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medidas que V. Ex1' afirmou a esta Casa já terem 
sido tomadas, no sentido de modernizar, no sen
tido de desburocratizar, no sentido de moralizar 
a Administração Pública em nosso País, no senti
do, _se_ quisesse usar uma únka expressão, de 
modernizar a Administração Pública em nosso 
País. Mas é impossível também, Sr. Ministro, dei
xar de afirmar que não parece ser essa a sensaÇão, 
digamos assim, da opinião pública em relação 
aos efeitos, em relação às conseqüências desse 
vasto elenco de medidas que o Ministério adotou 
e está adotando. Um estudo recente, por exemplo, 
mostra que um funcionário do Ministério da fa
zenda - o mesmo colega, na mesma categoria 
-ganha Cz$ 83 mil; e os setvidores do Ministério 
Público e da Consultaria Geral da República ga
nham Cz$ 146 mil. Esta é uma distorção que 
pelo menos não se tem notícia de que esteja sen
do atacada com a devida firmeza. 

Esse estudo diz que a diferença entre salários 
mais baixos e os mais elevados akança um per
centual de 700%_ nos servidores de nível médio, 
e de 450_% nos serVIdores de nível superior. Esse 
mesmo estudo, elaborado por té_cnicos_ do Minis
tério do Trabalho_~ recém safdos_desse Minis
tério, que acompanharam a técnica Dorotéia Wer
neck - diz, em essência, o que ·me parece .ser 
·real, que o nível, o perfil e as características dos 
rendimentos na Admin!stração Pública reftetem 
o poder de barganha de cada categoria e, de 
certo modo, a força do Ministério ou do eventual 
do cargo de Ministro. V~ Ex" fez algumas referên
cias a este propósito, até conferindo com esses 
dados. 

Em síntese, a remuneração no ServiÇO Público 
parece nada ter a ver com a eficiência e -com 
a produtividade, conceitos esses que s6 mais re
centemente parece se_ incorporaram ao vocabu
lário e à prática da Administração Pública em ge
ral. 

Não é exatamente este o ques_tionamento que 
gostaria de fazer a V. Ex' O meu questioriamento 
é da seguinte ordem: o congelamento; por dois 
meses, da URP para as· .SeMdor_es públicos da 
administração direta_e indiceta, na verdade é uma 
medida, de um lado, paliativa, porque não resolve 
a questão das finanças públicas do nosso País, 
e, de outro, penaliza um só setor, uma só categcr 
ria Pode-se dizer - e este é outro estudo a que 
estou fazendo referência - que o colapso das 
contas nacionais é o resultado da crise do setor 
externo com reflexos dlretos sobre a dívida pública 
interna e sobre as taxas de juros que a União 
paga por esta dMda externa. J:: um mecanismo 
relativamente simples: para arcar com o ônus da 
dívida externa, o Estado eriúte Titules da dívida 
Pública e tem que pagar os encargos e os juros 
dessa Dívida. O que acontec_eu - e V. Ex'_ fez, 
de novo, referência ~foi um grande aumento 
das transferências da União, notadamente com 
esses juros _e os serviços_ da c;livida exte~a e ai~da 
notadamente com os subsídios e incentiyQS, Nos 
últimos vinte anos- é importante dizer-a recei
ta tributária bruta da União se manteve mais _ou 
menos estável, no percentual que vai para as des
mo de 24% e 25%, assim também com as despe
sas correntes que, na verdade, ficam em tomo 
de 10% do Produto_ Interno Bruto. Não h®ve, 
portanto, alteração na receita tributária bruta nem 
nas despesas com pessoal. Esse estudo, realizado 
por uma empresa de auditoria e consulto ria, Trevi-

san, demonstrou algo_ exb'aord.inário. Se o Gover
no, no ano passado, tive~e demitido 1/3 de seu 
péssoal, portanto, quinhentos mil funcionários da 
Administraçi:i6 direta e indireta, o déficit público 
do ano passado não seria de 5%, seria de 6%. 
Isto -é; demitir ·113 do pessoal significaria a redução 
de 1 ponto' percentUal no déficit público. Este 
também- é um dado que me p~eu impressio
n!mte. Se __ d.e_m_itis.sem todos os funcionários, se 
tOdos õs funcionários da administração direta e 
indireta não tivessem recebido nenhum sa1ário, 
tivessem- trabalhado de graça no ano paSsado, 
ainda assim existiria um 'déficit públicO da ordem 
de 1.1 do Produto Interno Bruto. 

Q, gue acOnteceU Jôi uma· Cqi.sa simples em 
relação à URP: o Govf!mó eiegeu alguém para 
pagar esta conta. Foi Wri atO Político e em vários 
momentos podemos ver isto: Quando o Ministro 
.Mai!son da Nóbrega_eiteve aqUi, na seman~ pas-
5Ç!da~ respondendo ã uma pergunta do Senador 
Carlos Chiarelli, que levantava exatamente_ esta 
mesma linha de raciocínio em relação ao custo 
para o déficit da dívida pública do EStado S. EX' 
insinuava que a_ colocação do_ Senador Carlos 
Cliiarem era no-sentido de congelar aqueles que 
irivestem em papéis públicos, aqueles que :São 
os poupadores __ da poupança, e dizia que seria, 
de! parte do Gove!Jlo, um caloté par~ e_sses Jl).ijha
res, _sobretudo, _de_ pequenos investidores da_ caL 
de meta de poupança, se se congelassem por dois 
meses os seus rendimentos. 

Pois a pergunta que se faz é a seguinte: se 
se congelar durante dois nleses a URP de 1 milhão 
c;: 500-mil brasileiros,_ que são os traba1tJ_adores 

_do Serviço Póblico,. não é também uma forma 
de calote?. 

Por este i_nfonne, por esta visão, por esta con
cepção do Ministro Mailson da Nóbrega, pode-se 
ver _qual a concepção, qua1 a visão que S. Ex' 
tem _c;IQ funçiooaliSJJlo em nosso _PaiS. E por aí 
se pode ver qu.em foi escolhido para pagar essa 
COnta. 

Há também a questão do famoso decreto das 
empreiteiras, uma discussão muito grande no 
País hoje, por toda a opinião pública. O decreto 
que reã.justou os contratos das empreiteiras cus
tou aos cofres da União 600 nlilhões de dólares. 
Não quero entrar no mérito se foi o_u não justo, 
mas, naquele momento, Sr. Ministro, ninguém 
-perguntou como estaVa a caixa_do TE:souro; Iia
quele momen.to ninguém sequer se preocupou 
cOl'Jl a legalidade de saber se_ era possível ou não 
reajustãr aqueles contratos. Mas as _empreiteiras 
não foram punidas, as empreiteiras não foram 
penalizadas; a penalização, maiS uma vez, vai para 
um milhão e quinhentos mil funcionários do Es
tado. 

-Queto ler para V. Ex!' uma observação de Frank
lin de Oliveira, na revista Senhor, creio que desta 
-Semana. Necessariamente não _estou de acordo 
com os c·onceitos por ele emitidos, mas quero 
entrar aqui num ponto muito importante da minha 
intervenção. Diz Franklili de Oliveira: 

"O governo que aí estárião é um -governo 
honesto. Com esta afirmativa não quE;remos 
no.S referir aos fatOs escabrosos que estão 
sendo _revelados na CPI do Senado sobre cor
rupção. A referência aponta em outra direção 
não menos grave do que a s~da pelo 
Decreto 94233 que beneficiou empreitefras. 
Quando, por exemplo, o presidente, p9r ins-. 

pfráção demoníaca d~ Sr. Mailson da Nóbre
gá, derrubou a URP, sob o falso pretexto de 

- que os salários eram a causa do déficit públi
co. "o fez oferecendo à Nação, como justifi-
cativa de seu ato ignóbil, uma exposição de 
_motivos fraudulenta." Este o ponto sobre o 
qUal gostaria de ouvir a opinião de V. Ex' 
"O Sr. Mailson brandia a ameaça de um co
lapso- moratória interna, chegou-se a dizer 
-, porque com a manutenção da URP a 
União não teria recursos para pagar o funcio
nalismo. Para chegar a essa conclusão, o 
governo calculou uma inflação de 616%. 
Mas, ao mesmo tempo eJn que exibia essa 
previsão catastrófica, apregoou que a receita 
fiscal seria de 246%. 

O cOnfronto entre esses dois dados -
616% versus 246%- deixa patente a farsa 
montada pelo governo. Para montá-la, como 
observou o-professor Dérdo_ Garcia Munhoz, 
da Universidade de Brasília, o governo utili
zou-se de uma grosseira manipulação das 
projeções de receita e de despesa. Subes
timou as projeções da receita e superestimou 
as projeções da despesa. Não teve o governo 
o menor escrúpulo em passar à prática esse 
estelionato." 

Na minha visão, a questão do déficit público 
não se resolve, evidentemente, pelo congelamen
to da URP por dois meses. que já não repõe salá
rio. É altamente discutível, e vários analistas consi
deram discutível, que O§õ s~rvidores públicos, co
mo um tOdo, tenham obtidO uma feposição sala-. 
rial durante o ano passado. Todos os dados, os 
estudos, todas as estimativas mnstram a evidên
cia que a URP não repõe, porque ela trabaJha 
com um atraso em relação à inflação que já pas
sou. 

O minimo que se poderia dizer, Sr. Ministro, 
é que o combate ao chamado défiCit público se 
deve dar. Ele, o déficit, tem uma sucessão de 
causas, uma variedade de causas e, po1tanto, tem 
que ter uma variedade de solyções, que passam 
pela realidade tarifária, que passam, sobretudo, 
pela renegociação da dívida externa, passam por 
um reequacionamento da chamada dívida exter
na, passam até mesmo- nisto estou até de acor
do com V. EJr - peJa privatização de algumas 
empresas estatais, desde que passem por esta 
casa,· por este Congrésso, porque muitas das enl
presas qu_e estão para ser privatizadas, em vários 
momentos, para mlm e para muitos dos que aqui 
estão, são como verdadeiras negociatas:Seria im
portante que aquilo que estivesse para ser privati
zado não fosse um bom negócio para alguém 
que tem algum tipo de vinculação com essaS 
empresas. 

Enfim, estou apenas a dizer o óbvio. O déficit 
público tem várias causas; o déficit público, por
-~to. para ser _c;_ombatido, teriã que haver válj_as 
medidas. Algumas delas até reconheço_estão sen
do tomadas. Quero transmitir a V. Ex" uma opiniã.o 
generalizada, principalmente nos setores do fun
cionalismo públicodo nosso País, que o congela
mento-da CJRP é un1a medida paliativa, não resol~ 
ve, é insiQ-nificante, é ineXpressiva, na questão do 
déficit público, de um lado; e àe outro, ·a congela
mento __ da URP é uma polil:ica, no pior sentido, 
porque se escolheu um perdedor. O Governo ele
geu um perdedor, o Governo elegeu alguém para 
penalizar. Esse alguém é o conjpnto de um milhão 
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e quinhentos mil brasileirQS q1,1e __ trabalham no 
Setviço_ PYblic;_c;i __ ~-~~- ~=----'-- ___ _ 

Gostaria de ouvir a .opinião de V. EX~ sobre as 
referências que ai::Jui fiz. 

O SR- AUÚZIO ALVES - Agradeço a V. 
Ex" as referências gêne·roSC!~ à m!nha ~os_ição. 

Confiono que há apenas aquelas diferenças de 
critérios e de salários que V. Ex' dtQy~ Mtnistérla 
da Fazenda, Con_sultorria Geral da República, Mi~ 
nistérlo d~ Educação. tlâ mais de quatrocentas 
diferenças. Na administração direta. a média de 
salário é hoje de 17 mil_ c;ruzados; quando oGover~ 
no José Samey se instalou era de pOuco menos 
de 12 mil; na administração inc;!.ireta, a média ê 
de47 mil. 

Esta é a grande diferença. 
Na administração direta, · que f~ os salários 

por lei, estes são baixos; na administração indireta, 
cujos salários são_ fiXados pelas administrações 
e negociações c_om sindicatos, eles são, simples.. 
mente, três vezes maiores. . . 

Em relaÇão "à administração direta, também há 
diferenças grahdes. Por quê? Porque, à Ínedida 
em que as carr~iras vão--s~ organizando, vão pro
curando conseguir ajustar os seus Salários. -Isto 
aconteceu com as carreiras dos Ministérios da 
Fazenda e do Planejamer:tto, d~s uOiveTSidades 
e instituições federais de ensino, ç{a- advOcacia 
consultiva da União, dã PolíCia Federâ.I, do Min.is~ 
tério das Relações Exterio_res, _que1 ~m deiembro, 
reajustou os seus saláripJ> em níveis c~mlpatíveis. 
Agora estamos às vésperas de fa:z:er _o mesmo 
com as carreiras do Ministério da Previdência So
cial. Essas carreiras, ao serein-QrQãOiiadâS, vão 
adquirindo salá_rios COJ!l_patív_ei~. porqUe não 
adiantaria o Governo determinar salários para os 
funcionários morrerem-de fome. 

No entanto, as outras categorias funcionàiS, -co
mo são chamadas, que não chegaram ainda a 
elaborar suas carreiras, terão que _esPerar un:t pÔ-Ü
co mais, para, ·quando da elaboração de sua car~ 
reira, ga_nhar salários compatíveis. 

Quanto ao fato_de os funcionários do Ministério 
da Educação ganharem merlos ào q-Ue OS funciO
nários do Ministério da Fazenda, além desta expU
cação_ainaa há Oll_tra. Não é preciso _nem-ir iào 
longe: os fundonáfios dp Ministéi),9 9a Educação 
ganham muito menos do que ganham os fui1dõ
nários das universidade vinculadas a este Minis
tério. Por quê?- Porque já foi orgaiÍlZadO o sistema 
de salários, o sistema de carreiras das universi
dades, tanto que eles pleitearam a· isonomia, e 

, foi negada, porque a isonomia dos func:ionários 
do Ministério deve ser com a dos funcionários 
dos outros Ministéri~s. ·e_ não Coni TriStituiçõeS. 
Do contrário, os fundonários do Ministério ·das 
Minas e Energia iam querer isono.ffiia com os 
functonârlos da Petrobrás, e .asSim por diante. Cá· 
da um tem a sua natJ,Jre~. _a sua complexidade 
e a sua responsabilidade dentro da adininistração 
direta ou indireta. - · 

Quanto à URP, a coloaiÇão que v:-& fel-é 
de que teve cgmo objetivo reduzir o déficit público. 
E-'não deixa de reduzir, qualquer despesa ~que 
se evite, hâ. de reduzir, em meno~ ou maior esCala, 
o déficit público. Mas~ para nós, que partlcipamOs 
das discussões, e_m nenhum momento os Minis
térios da ~rea económica, o da Fazenda ·e o do 
Planejamento, colocara,rn _em te_rin<;>s de ieduç:ão 
da dívida pública, do défiCit púófico, comO funda~ 
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rr!ental. O CJ!Je eles_ cq_locaraQ1_ ~o! o_ seguin_te: a 
(e:ceita orçamentária deste ario, estirriada, sObre 
ti~a_ inflaÇào de '6ã0% ,:__~,"é um_ q~gr9 o~ dai 
do Mínistéri() da Fazenda -. representará 5 tri~ 
lhões, 562-bilhões; a receitã vinculada da União 
com f~ndos compulsórios é de uin trilhão e 41 
bilhões; ã frans(eiêncii aos Estados e Municípios 
é de um trilhãp-e 400; o diSponível da União, 
sero__eth--ptêstimos, é de três trilhões _e_ 109 bilhões; 
e 6"-pagamento de- pessoal é de trêS bilhões e 
I 76 bilhões, ou seja, o pagamento do peSsoal 
rep·resentaria 102% da receita disponível da 
Uníão. 

-Então, o dtfficif pÚbliCO Veio é~ cOnseqüência, 
era inTf-problema de caixa_. Precisamos reduzir 
a responsabilidade perante o caixa do TeSO-uro, 
pó"rque, do contrário, ou teremos de demitir fun~ 
donáriQS 0!-1 ~remos de ~trasar o pagainento do 
pessoal E entre as três alternativas - sem se 
referir ao c;léfiCit-Público, que têm a conseqüe-nte 
reaução -com essa medida, mas que é muito pe· 
quena, é talvez- a menor, e muito maior é a dos 
juros, dos_incE;ntivos, dos subsídios, de uma série 
de coisas_-. o menor compq!lente do défi~it pú~ 
blico·é-de pessoal-tenho-sustentado Isto e reafir
-mó·aqui. 

- FomOs- Colocados diante de um problema c:;le 
caixa. V. Ex't poderá dizer: mas a despesa foi esti~ 
mada com a inflação de 600% e a receita com 
a:ID.flação de 246%. -Tive -esta informação, fui .:10 
Ministério da Fazenda,_ interpelei o Sr. Ministro, 
e tive de S. Ex' o qua_dro; tá_nto a rec::eita quanio 
a- despesa estão reaJrriente calculaq.as, previstas, 
sobre ·a inflação ele_ 600% _. Até m~ assombrei, 
põr([ue pensei que fosse menor E:ste ano, mas 
uma e outra foram sobre 600%. Se, reàlmente, 
a despesa com pessoal representasse, dentro da 

-receita líquida, 102,16%. aconteceria, em deter
minado momento, que o dinheiro para pagar pes
soãlse·[@ __ ni-ªls do _@e ·a Governo disporia, a não 

-ser que ele deixasse de transferir para os Estados 
e Municípios ou para os fundos, que são compui
Sôl'fos. Só diante d~t~ a_r_gumento -::- e sabe V. 
~ que dllfant~ mais de um mês procuràmos 
ô~tr~ soluçõeS, ~u_. o Ministro do_ Trabalho,~ o 
Minlstrõ do EMFA-.....:::, só diante desi_e ãrQu-nlerltõ, 
que nã-o foi_e_m relação ao_ déficit público; mas 
·errnelação ao probleina de caixa, é que aceitarrios 
e ·c:;:- Presidente tamJ;;iém aceitçlu~ Sua Excelência 
qUe também era contra a_ medida, reduZindo_ para 
2-%- o m{nirno necessário para que essa despesa, 
-calculada sobre uma inflação de 600%, não fosse 
superior à receita líquida disponível, também cal
culada em relação a 600%. 

-N, resta s6 Uma-hípotese, que não posso aceitar 
-=creio que V. Ex' nã,o a<::eJtará de que o Ministério 
tenha feito _esse quadro falsificando documen:tos. 
Ele forneceu esse docUmento, e na hora_ em que 
a-dmitirmos ·que o Ministério da Fazenda falsifica 
dados ecoriô_nikóS para enganar o povO; reat
mente não há sentido na vida pública. A informa
-ção é Otic1Bt~e é calcula~- a fonte é o Balanço 
Geral da União de 79/86 e Ministédo da.Fazeilda 
.;.;... Previsão de 88 - receita- e desP.e5a sobre 
600%. 

Queu1tõ ao--'-de_sfeto ,que teria beneficiado com 
reajuStamento -as-einj)I-eiteiras~ aguardo a discus~ 
~o que está ~~ndci feita no Congresso e na Cernis~ 
são, para dar a minha opinião-sobre a legalidade 
ou-a regwa-ridade do pagamento.- Apenas quero 
dizer o.seguihte: quando saiu o primeiro decreto, 
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pagamos com reajustamento, a partir de 19 de 
janeiro, as obras e as conseivadoras dos aparta~ 
mentcis. Quando saiu o ségimdo decreto. retroa
gindo _para nOvembro- não discuto a le.QaJidade, 
que não é problema meu -, chamamos os em~ 
pretteiros de obras e lhes dissemos: "Não temos 
veibas para pagar, e, p6rtã.ritõ; não vamos J>agar, 
não vamos cumprir ·esta lei. 05 senhores têm 
que aceitar". Tínhamos constrUções em anda~ 
ineritO: õ Anexo do ltamaraty e outras obras. CO
mo eles riãO quiseram erifrent<,!r hóssa··possível 
força de amanhã não distnbuir para eles, .mesmo 
em concorrência, não facílitar para eles, a constru~ 
ção de obras~ eles aceitaram. M6s as coriserva~ 
deraS rião iC:eitaram e ti~nioS de pagar, de acor
do ê:onl a IE~i. retroagindo a·novembro. Por quê? 
São 1 o· mil e 600 apartamentos, durante estes 
anos tOd.~s se organizaram conservadoras desses 
apartamentos. se--disséssemos· qt.ie -nãh pagá-v-a~ 
moS e eles suspendessem a conservação, a ~impe
za desses apartãrnentos-, ii.ó dia seguinte teríamos 
1 O mil e 600 famílias com o lixo depositado, com 
os apartamentos quebrados, sem nenhuma assis
tência. · Pú, diante dessa evidência, não tivemos 
pãra ·essas a_ mesma força que tivemos para as 
coriSt'nitoras.- As contrutoras, ·caso quiséssemos, 
~deríamos excluí~las, por qualquer motivO, de 
uma córicorrência, alégahdó que_ elas não ·quise
~( ffiot;!võ, porque ã-· Lei de _Ucitações, hoje, dá 
um granae -arbítrio ao 'GóVemo; Ao passo que 
as conservadoraS, elas é que tinham força sobre 
nós, po-rqUe elas, na hora da paralisação da con~ 
servação diária de 1 O mil e 600 apartamentos 
e_49 restdênclas, realmente criariam um Problema 
inSupãftâvei. Então,· cumprimos a lei, que era o 
nosso dever, apenas prOtOramos economizar eln 
rêlação·a conStrução das obras. 

QuantO àS opinlôe-s do jomaiista Franklin de 
Oliveíra, que conheço e respeíto, embora não con~ 
carde com elas. ele tem o __ direito de exprimi~Ias. 
A única coisa que eu poderia dlzEir é a seguinte: 
pode nãO ser muito importante, pode ser até me
nos importante do que URP e do que pagamento 
de- emPreiteiro, mas eu, peJo menos, acho que 
é muito importante que um jornalista, este ou 
-qualquer outro, possa dizer es~s coisas de um 
governo ~rn ser pn;:.cessado, sem ser preso, sem 
·se_re-xilado, sem ter os seus direitos políticos pros
critos. Eu, que tive os meus díreítos políticos pros
critos, que tive Um jornal fechado, que tive uma 
rádío cassada no di~ da sua inauguração, que 
tive mais dois irmãos cassados, que tive uma irmã 
freir"a transferida de Natal para Manaus, durante 
anos, por injunções politicas, sei o que vale a 
liberdade. CoiigratuJo~me não com o que ele diz, 
congratulo-me com o direito que efe tem de dizer 
isto de t.~m governo,' embol-a divergindo de todas 
as -~Uas ·opiniões. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Senador Nelson Wedekin, V. Ex~ está satisfeito 
com as respostas? V. Ex' tem direito a mais Cinco 
minutos: 

O SR. NELSON WEDEKII'I -Apenas para 
dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e também 
a9 MiniStro Aluízio Alves. que, deste lado de cá, 
também está alguém que Iutoú.muito pela demo
craCia- e· pela liberdade do _nosso País. Alguém 
que também enfrentou não apenas processos na 
JUStfça Militar, corno réu, é dePoiS Como adVo
g3do de presos políticos, como alguêm que tam• 
bêm amargurou os cárceres do regim_e. 
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Sei da sua história, da sua luta, e, evidente
mente, quando se f~m essas colocações. não 
há nada de pessoa], sobretudo em relação à pes~ 

' soa de V. Ex~' 
Também acho que é fundamental que o joma

. lista Franklin de Oliveira, e todos õs demais tenha· 
o espaço de liberdade que tem nesta revista, e 
em todas as demais. Sempre tenho afirmado e 

1 dito que no _nosso Pais, com todos os problemas 
. que possam existir neste momento, e até com 
todo o desânimo e Q desalen_to_que tantos setóres 
da opinião pública, que tantos segmentos da SO:

dedade têm, a verdade ê_ que, em. nosso PaíS, 
nunca respiramos tãoabrangentemept~ o ar puro, 
a atmosfera pura das liberdadés âemoc:rátlcas: 
Nunca foi tão alto o grau de liberdade política 
em nosso País. 

Queria tambén). fazer afgumas referêndas mui
to breves, no seguinte sentido. Em primeiro lugar, 
com toda a sinceridade, não sabia que também 
a Pasta de V. EX" tinha feito esses re~stes, e 

. apenas_havia feito uma comparação, que me pa~ 
rece óbvia no sentido de que o Governo faz esco
lhas, a emprelteira não perde. No caso de V. Ex', 

1 aliás, até acabaram por perder, sendo válidos os 
. argumentos do reajuste. Mas a questãó _é a esco; 
' lha que o Governo faz. 
' Quando se trata de poderosíssimas empreitei

ras, se reajusta. lsto cuSta aos cofres públicos. 
No caso, custou 600:milhães de dólares. Quando 
se trata de dois meses de reajuste para os fundo- ' 
nários, se penaliza. Esta é a questãO~ que -é de 
natureza e fundo político, porque a decisão pode 
ser técnica, 1)1aS el!l seu_ efeito, em _sua conse~ 
qüência até na origem dessa decisão, está um 
dado de conteúdo político. 

Se a questão era de caixa, tenho muitasdúviçlas 
de que apenas dois meses sem a URP resol~ 
realmente os problemas de caixa. Já fico extrema~ 
mente preocupado com o compromisso assu
mido pelo Presidente da República, no domingo, 
quando Sua Excelência disse que, com certeza, 
daqui a três meses vai-se repor a URP, porque 
então nada impéde que h~a problemas de caixa. 

1\grade>O a V. Ex< 

O SR. PREsiDENTE (Jutahy Magalhães) -
Embora não haja nenhuma determinação de or
dem regimentla, concedo a palavra ao Senador 
Carlos Chiarem, como primeiro signatário do re
querimento de convocação do Sr. Ministro, por 
uma questão até de bom senso e pelas normas 
precedentes desta Casa, que sempre concede a 

1 palavra, em primeiro lugar, ao primeiro signatário. 

O Sr. João Menezes -Sr. Presidente, pela 
, ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
, Tem a palavra V. Ex', pela ordem. 

, O SR. JOÁO MENEZES (PFL - PA Pela 
ordem.)~ Sr. Presidente, o sistema usado no 
Senado, desde que aqui estou, na convocação 
de ministros, é que fale o Representante de uma 
facção e fale o de outra. Tivemos agora o Senador 
Nelson Wedekin. Sou o Senador a seguir. 

De maneira que reivindico a V. Ex' me dê a 
palavra neste momento, porque me parece que, 

: pelo regimento, pela norma da Casa. cabe-me 
cumprir a ins,crição que está aí. Não tenho nenhu
ma restrição a que depois o Senador CarieS Chla
relli fale, mas V. Ex' não deve alterar esta praxe, 
porque, se V. Ex' não seguir essa praxe ... 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
A prática também está sendo seguida. Falou o 
Representante do PMDB e o Senador Carlos Chia
relli, segundo me consta, ainda é o do PFL Portan
to, acredito que estejamos cumprindo o Regimen
to. 

O SR. JOÁO MENEZES Deixo ao critério 
de V. Ex', porérri, lanço aqui o l;riêll,protesto. 

·O SR. PRESIDENTE(Jútálly Magolhães)-
· Como eu disse, V. ~-~e. até exigír a forma 
regimental, porque, refaftil~nte, a forma_ regimen
tal é da ordem de inscrigêo. Agora, há um prece
dente - não um_ J?recedente,,.::..... mas há vários 
precedentes ... 

O SR. ,JOÃO MENEZ!;S - Não, V. El<'-tem 
que segpit a ordem de inScrição. -

O SR; l>RE$!DEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
V. Ex' nãó;dlal~ .t:om a Mesa, por obséquio. 
Perrnita-m!!'"\1;·~ dar a decisão, e depois_ V. Ex.' 
laia. 

Em primeiro lugar, há vários precedentes de 
que o primeiro signatário é o primeiro a ser cha
mado para argüir o Ministro. Pela leitura da lista, 
vi que o Seriador Carlos ChiareUi estava em nono 
lugar. E então, chamei o plimeiro colocado. De~ 
pois; o Senador Jarbas Passarinho, acertadamen
te, não oficialmente, levantou a idéia de que o 
primeiro signatário, até por uma questão de_bom 
senso, deveria ser o primeiro Senador a ser convi
dado para fazer a argüfção. 

Agora, se V. EX' considera que o Regimento 
tem que ser seguido restritamente, se V. EX' exige 
que a norma regimental seja seguida restritamen
te terei que obedecer ao Regimento e terei que 
conceder a palavra a V. Ex'. 

O SR.-JOÃO MENEZES- Muito obrigado 
a V. EX'. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Agora dentro das normas regimentais, e não do 
bom senso e dos procedentes desta Casa, dou 
a palavra a V. e:,x. 

· O SR. JOAO MENEZ!;S - Muito obrigado 
• v. Ex<. 

O Sr. Carlos ChiareDI- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de orÀ_em. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magolhães) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Chia
relli. 

O SR. CARLOS CHJiUIELLI (PFL - RS. 
Pela ordem. Serri ievfsâo do orador.)- Sr. Presi
dente, delxo a critério de V. Ex', mas não use 
tanto o critério do bom senso, porque muitas ve
zes ele não chega a ser motivo de entendimeoto 
P,as pessoas. 

. O SR. PRESIDEI'!TETJutahy Magalhães) -
ConCedo a palavra ao nobre Senador João Me
nezes. 

O SR.. JOÃO MENEZES - Sr. Presidente, 
felicito a deCisão de V. Ex', porque, se V. Ex' queria 
dar a palavra ao primeiro inscrito no requerimen
to, poderia ter dado antes de _o Senador Nelson 
Wedekin' usar da palavra. De maneira que V. Ex' 
estava usando a lista de inscrições. e eu apenas 
reclamei um direito que me cabia, que era aquele __ 
de seguir a inscrição que está ar. 

Sr. Ministro Aluízio Alves, está até ficando mais 
aiumada a presença de V. Ex' ãqui neste plenário. 

V. _Ex' foi convocado para explicar alguns fatos 
veiculados pelci"imprensa, sobre alteração da polí
tica salárial. Este seria o fulc:ro principal da convo
cação, segundo o requerimento formulado pelos 
eminentes Senadores, encabeçado pelo meu 
amigo Cãrios Chiarelli. 

Vi que, durante a discussão, falamos aqui no 
saldo de caixa Até o eminente Senador Jarbas 
Passarinho, que não está presente, manifeStou 
sua preocupação, dizendo: "Está tudo ruim, por
que_ ~ão_ há_ m~is-~~~·-não há ~~~ dinh~~r:c?._:: _ 

Este assunto já foi tratado, durante a visita do 
Ministro da Fazenda, quando mostrou que real
mente o déficit público, de 1976 para cá foi subin
do assustadoramente; primeiro era_ 40%, passou 
para 60%, e agora ultrapassaria a 100%, pelo 
que v:edflcamos al;ravé;; elos daclos por V. Ele' apre~ 
sentados, com muita propriedade, e que o Minis· 
tro da Fazenda também repetiu, neste plenário. 
Mas temos que entender que tudo é muito dificil, 
quando se quer tomar novas medídas. _Qualquer 
mediclct que se to-OO_!i; para equilibrar as despesas,. 
equilibrar as ~nanças, sobretudo cqmbater a infla
ção; de todos os lados ~urgell! as reclamaçges ... 

Temos, por exemplo, essa última medida_sapre 
a retirada do subsídi~ do trigo; o que foi que 
se noticiou de um extremo a outro- País? Qüe 
o pão subiria de Cz$ 4,70 para. Cz$ s,:;w:- Foi 
manchete em todos os jornais e o povo se sentiu 
mais uma vez frustrado, mais uma vez foi penali
zado com o aumento do pão. Não hql,!~ _lugar 
no País, capital ou interior, em que nao -se falasse: 
o pão subiu de _Cz$ 4,70 para Cz$ 5,20. 

Estão todos penalizados, todoS sofrendo. Mas 
nunca explicou, e eu pedi a explicação ao MiniStro 
da Fazenda e S. EX"' deu a resposta, mas não 
houve a divulgação ne<::essária, que o corte. desse 
subsidio importa numa economia da despesa pú
blica de 11 O bilhões de c::ruzados. Isto o povo 
não sabe, isto ninguém comunica ao povo. Nin
guém comunica que esses 11 O bilhões de cruza~ 
dos são pagos pelo próprio povo, que é o povo 
quem vai pagar. Mas se comunica que o pão 
vai subir de Ci$-4,70 para Cz$ 5,20! Isto todos 
sabem. Duvido que uma parcela mínima da popu
laçãO saiba o que representou na economia essa 
quota do subsídio do trigo. 

Está faltando uma explicação por parte do Go
vemd a respeito do que está fazendo. 

v~-Ex' fe-z um.a expo-sição externa, com vários 
pormenores. sobre medidas económicas e fman
ceiras, medidas de equilíbrio que está tomando 
através desse Ministério, que era um DASP e que 
com a sua inteligência e capacidade, transformou 
no Ministério da Administração, hoje com reper

-cussão em todo o País. 
Isto é necessário. Do contrárfo, Só ficamos infor

mados das reclamações, de que todos estão con-
tra e ninguém a favor. --
--FalOU-Se da URP. Criou~se uma grande polê

mic.iSobre esta questão. todos reclamam, porque 
se vai penalizar o funcionalismo público e o das 
estatais. As gfeves SUrQennõgo; porque há um 
pessoal pronto para fazer greve em qualquer cir
cunstância. Fazem-se greves por tudo: ou porque 
se dimioiu o salário, ou porque sobem os preços. 
Elas estão prontas de qualquer jeito, é uma atr_ás 
da outra. Pàrece que se organizou, no Pais inteiro, 
um sistema com o -objetivQ de d~~stabilizar_ o 
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Governo. Como? Com -as- greves diárias. Não 
adianta: se o Governo dá auiiw:[\to parã -Os Profes
sores. no mês seguinte outra greve. outros fatos 
surgem. Os pais dos alunos reclamam o_ valor 

· das mensafidades: um mês depois, os donos dos 
estabelecimentos ameaçam de greve contra o 
controle das mensalidades; outras greves apare~ 
cem porque outros fatos swgem a cada momen- · 
to. Os pais dos alunos reclamam que estão pagan
do uma fortuna pelas mensaJidades dos colégtos. 
Estabelece-se uma norma para co!;>rar as mensa
lidades. O que acontece? Os colégios vão fechar, 
entram em greve, Porque não podem receber me
nos. 

Então, vê V. EX' que estartios;·na Verdade, atra
vessando uma fase muito difícil, porque há, sobre
tudo, uma falta de responsabilidade contra aquilo 
de fundamental qüe precisamos, que ê o estabele
cimento de uma concRiação nacional,_ porqt.J.e só 
com uma concialiação nacional podCreffios en~ 
trar na paz e caminhar para a paz, caminhar para 
a tranqüilidade. E esta unidade naçional só pode 
ser feita se for patrocinada pelo Governo, porque, 
se for patrocinada por pequenos grupos, por Parti~ 
dos aqui, acolá, nós, ao invés da paz, da conci
liação da paz, vamos chegar violentamente às dis
cussões mais odiosas e mais odientas que_ estão 
levando o País a um rümõ muito dificil. - - -- -

Durante o discurso do Sr. João Menezes 
o Sr. Jutahy Magalh~es deixa a cadi:dra da 
Presidênda que é ocupada j}elo Sr. Odac/r 
Soares. 

O Sr.ltamar Franco- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Odacir Soores) -Con
C1!do a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, 
pela ordem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Pela ordem. 
5em revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Pedindo, inclusive, desculpas aS. Ele', O Ministro 
de EstadO, solicito a V. Ex'-, Sr. Pres[dente- e 
voltO a pedir desculpas a S. Ex', o Sr. Ministro, 
por quem tenho respeito e admiração, pela atitude 
que vou tomar neste momento -, que, não s6 
pela deselegância que se prestou há pouco a um 
Companheiro do Senado, mas já que V. Ex" regi~ 
mentalmente, se obrigou a dar a palavra ao Sena~ 
dor, regimentalmente levanto a V. Ext a seguinte 
questão de ordem: não há quorum para que esta 
sessão continue. 

Pediria a V. Ex', portarito, com as nlínhas devi
das escusas a S. E".xf, o Sr. Ministro de Estado, 
que o Senador João Menezes não continue ar
güindo S. EXt,-porque não há quorum suficiente 
no Plenário do Senado para que prossigamos esta 
sessão. Evidentemente, V. Ex' deverá e aplic-ará 
o Regimento, actonando as campainhas durante 
10 minutos. Neste instante, a sessão terá que ser 
suspensa, já que V. Ex" obedeceu aç ~egimento 
para me dar a palavra. (Muito bemf) 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)'- No
bre Senãdor, Itamar Franco, a questão de ordem 
suscitada por V. EJc:!'- é procedente. A Mesa vai 
suspender a sessão por 1 O minutos, acionando 
as campainhas, para chamar ao plenário os Srs. 
Senadores que se encontram na Casa, inclusive 

no café ao lado, uma vez que se retiraram do 
plenãrio.-- -- .. - ·· 

EStã suspensa a seS:são._ . 

sUspensa às 12 horas e 52 minUteis/a-ses~ 
são é reaberta ãs 13 horas e 2 minutos.) 

. O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)-Está 
reaberta a sessão. 

Decorrido o prazo regimental de dez miilutos, 
chamados à sessão os Srs. Senadores, e não ha
vendo quOrum re9frneiltal )5ãra o prosseguimen
to da sessão, a Mesa agradece a presença de 
S. Ex', o Sr. Ministro Aluízio Alves, da Admínís
traçãó, inClusive regiStrátido Um fato·qUe é muito 
importante: nos -termOS ·do reQuerimento das Li~ 
deranças, que solicitaram a presença de V. EX' 
na Casa, o objelNo era v. Ex' rewqnd~r àS conjec~ 
turas que se fazlarrí: em_ tomo da suspenSão da 
aRf; · ein -re_la~ão aos-Seo/idores públicOs. ·sr. Mi~ 
nistro Aluízio Alves, na sua exposição, V. Ex' eXpli~ 
cou, de forma determinada, as razões que levaram 
o __ Qovemo à SJJSpensão da ORP para o servidor 
público. - .-_ - -:_ ___ ,_:_ -- _ -- _ __ -

O objetivo da presenç~ do Sr. Ministro foi alcan~ 
çado, tendo V. ~.- inclusive, na sua exposição, 
demonstrado as ações que o Governo Fe-deral 
vêrrl fazendo em relação à Administração Pública 
Fedeial. -- --- - --- - -- - - , 

A Mesa do SenadO agradece a V. Ex!', Sr. Minis~ 
t:ro Aluí:zio Alves, a sua presença e a exposíção 
que acaba de fazer nesta Casa 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soáres) ~.E:stá 
en~err~~da a. sess.ãp. 

(Levanta~ se a sessão às 13 horas e 5 minu
«:>s.) 

DISCURSO PROl'/Ul'/C/ADO PELO SR. 
MAl'/SUETO DE LAVOR i'L'\ SESSÂO DE 

.. 15-3-88, E Q(JE, El'/TREOUE À REVISAÕ 
DO ORADOR, SNU f>(]BUOIDO 11'/DEVIDA

. ME1'1TE 1'/0 DCl'/ (SEpíO ó) DE 16-4,88, 

. PÀOlf'IA 944 E SEOUll'/TES: ·· · 

O SR. MAI'ISUETO DE LAVOR (PMDB -
PE. Pronuncia o seguinte discurso.).- ~._P.r:esi
dente, Srs. Senãdotes: 

Hoje, 15 de março, completa seu primeito ano 
o Governo de Pemaml:iuco, chefiado por Miguel 
Arraes de Alencar. A primeira observação que se 
deve ·razer sóbre- esSa etapa administrativa, é a 
de que o governador Arraes não se afastou um 
milímetro da coerência com suas posições políti~ 
-cas, com _s!Ja conc~pção da vida públíca e C9fl"l
sua vasta expe!riênciã.. Afast<tdo-dó poder estadual 
pelo gOlpe militar e após longo exílio, retomou 
com plena oonsc:iência do seu papel e da sua 
responsabilidade para com o país, nesta fase de 
redemocratização. 

Nas últimas eleições, o povo o consagrou, junto 
com toda a sua chapa majoritária, e o reconçluziu 
ao Palácio das Princesas para restaurar a digni
dade administrativa e realizar mudanças. 

As dificuldades encontradas foram enormes. 
O Estado se encontrava afogado em dividas, que 
a administração anterior informava serem da or
dem de 12 bilhões de cruzados, o que já era 
muito para Pernambuco, e-que se chegou a saber 
aprOXimavam_-se_ dos _30 bUbõr;s .de cruzados~ 

A situação do funcioria1isrõ0 público é igual
inente giave. AS administrações anteriores contra~ 
taram cerca de 60 mil servidores, sem que isso 
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correspondesse às necessi~des do serviço p~bli
Co e ã-caj>actdade.fU1âriceira-do"Estado. Mais-gi-a
ve ainda: milhares desses seiVidores forarp ;:;,dmi
_tidos ilegalmerite, através de contratos que visa~ 
vam o aliciamento de votos, em- periodo pré-e~ 
leitor ai. 

COUCfe- ao Governador considerar nulo~ esses 
contratOs. Assim, cerca de 5 mil servidOres, co"n~ 
tratados ileSalmente, forairi Clispensados do servi" 
ço público, gerand_o"se,_ com isso, um irtevitável 
desconforta para a ·administração, fomentado rui" 
dosaJ!Iente pelos r~p~nsáveis por essas contra:
tações il_egais, _mas _por outro lado fumando~Se 
de logo- a imagein de um governo austero, sem 
concessõe.~ ao_~empreguismo e ·às arru_m~çQes 
feitas à margem da lei. -

Para consolidar o_ festival de nomeações, os 
ãnie_c__E:_SSOI"f!_s do ÓOVeinõ ~Arraes támaram_ duas 
pfeC.luções: a_r~m.essa.de- y.ffia hipócrita inenSã~ 
gero à Assembléia Legislativa proibindo ·noVas 
Contratações (no periodo em que essas contra
tações eraro ved~Hi?ts por lei federal), o que na 
prática só afetav_a o·ruturo Gove_mo, e o patroc~Ilio 
de uma lei de esU,.bilidade com o intuit<:? de. d_ar 
prote_ção aos que ha\rié!ri:l entraçlo np __ ser'viço pú-
blico pela porta dos fundos .. _ - - - __ 

Com serenidade e firmeZa o Governo Arraes 
já--cons_egUiu-"deSarmar essas duas arapucas le
gais, sem que isso resultasse em qualque!" re~
<:hismo CQnb:.<Ls_ervidores legalmente adf!"li!(dos, 
Ou qualquer aceno às nefastas ondas de emPre"
guismo, típicas das _ _administrações _anteriores. 

,__ Somem~se a e_ssas dific;:ul4ac;ies adrf!!_nistr~tiv~s 
9 grave problema da seca e a gravíssima conjun
tura económica nacional. A seca, mais um~ vez 
vem agravar a situação de· éxtrema penúria do 
poVo .do _sertão _e do agre_ste .. A caracteristica f.!QV<;t 
.des~ seca é a sua extensãQ_~té a ZOna da Mata, 
;;;.u prejuízos incakUláveis à prOduÇão éan~ei
ra. 

Mais que esses cornpJicadores de Q{Qem m~~r:
na, o Governo Arraes vefrJ._ sof~endo as tremendas 
pressões da conjuntura ilãcíonal. Creio_ Que não 
se lev.a n<:~ deVida conta os freqUentes assàltos 
às administrações estac;luais_prOvõc"adOs por deci~ 
sões do Governo centrat----:-pe-mãmbuco, não sendo 
e>:.ce~ãO, resSéfite rhãis interisainente os resulta~ 
dos perversos dessas políticas do Governo central, 
em face de Sua configuração sócio-econômica 
e geoclimát1ca. Em outras_ palavras, o que pode 
parecer bom para a conjuntura econômica nacio
nal, repercute, em geral, negativamente para a 
economia e a administração estaduais. Esse chcr 
_que tem muito_a ver com_o_estado atual di=i_ Fede
ração brasileira, o que interessa sumamente a 
nós Senadores, representantes dos Es~dos da 
Federação. lmpge~se-nos o dever de patrocinar 
junto à Assembléfa NaciOilal Constituinte uma re~ 
formulação da frá:gQ Federação brasileira. Não 
poss_o_conceber, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que se perca essa oportunidade histórica de revi~ 
sare revigorar a nossa Federação. Como os fatos 
se_ desenrolam em termos de administração cen~ 
trai e de a.dmbli_strações estaduais, e em face do 
mito que se charna autonomia político-adminis~ 
trativa das Estados~·membros da Federação, den
tro de mais alguns anos ou voltar.er:nos à ~i~uação 
de Estado unitário, como no Império, oU teremos 
o esfacelamento_ da Federação em republiquetas 
como tantas outras da América Latina e da Africa. 
Na etapa final da ConstJ.Winte, cabe-nos propug~ 
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nar pela consolidação do Estado Federativo. Bas
ta ver que um Estado só, São Paulo, concentra 
,quase 50% Q.a:' produção --e uma -s0feg1ão, a do 
Centro-Oé!té, concentra 85% do PIB. Essa fabu
losa conÊentração avança e não creio_que se pos-
sa-faÍar em Federação daqui a alguns anos, por
que o processo se_ configura como real colonia-
lismo interno. - _ 

Faço este apelo em prol do fortalecimento da 
Federação, considerando o tema correlato aos 
problemas e dificuldades enfrentados pelo Gover
no Arraes, neste primeiro ano da sua segunda 
administração. 

O Sr. Áureo Mello- V. Ex~ me permite um 
aparte? ~ 

OSR.MANSC1EI'ODELAVOR-Concedo 
o aparte a V. Ex', nobre Senador Áureo Mello. 

O Sr. Áureo MeDo - As palavras de V. EX' 
suscitam, assim, a minha mente, a minha imagi· 
nação, a curiosidade de saber como seria, por 
exemplo, o Brasil, se, em vez do sistema federa~ 
tivo, adotássemos o sistema confederativo, em 
que cada Estado, embora mantida a Federação 
no concernente à defesa dos interesses nacionais 
contra investidas externas e guerreiras, seria, por 
assim dizer, auto~suficiente, co_mo ocorre, ~Ivo 
melhor juízo, nos Estados americanos, em que 
cada Estado, por assim dizer, se basta, se produz, 
se realiza, embora unidos por um sistema de defe~ 
sa, e também na União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, que também tem, cada Estado daque
le, como uma república Realmente esta seria ma
téria de alta indagação jurídica, na elaboração 
constituciona1, suscita também se pensar, que, 
quem sabe, se tivéssemos abolido o sistema fede
rativo que, por fáS e por nefas, tem perdurado 
ao longo dos anos, quem sabe se este País estaria 
unido da maneira que se apresenta, com toda 
diversificação de costumes e caracteres étnicos, 
até das suas variadas unidades federativas. 

O SR. MANSC1EI'O DE LAVOR- É opor
tuna, nobre Senador_Áureo Mello, a contribuição 
que V. Ext traz ao meu apelo_ em favor da Federa
ção brasileira. Eu mesmo defendi nas comiss_ões 
temáticas uma proposta de fortalecimento das 
regiões, não apenas da minha região, o Nordeste, 
mas de todas, destinando-lhes um poder político. 
A tese do poder político regional, se vitoriosa, per· 
mitiria aos Estados da mesma região, mais do 
que uma aglutinação dos seus planejamentos, 
um exercício dos poderes a nível regional. Tal 
exercício seria acompanhado de limitações que 
evitassem o esvaziamento dos Estados e a forma
ção de supeNegiões. 

Mas não é esse o tema do meu pronuncia~ 
menta. Estou aqui homenageando o primeiro ani
versário da administração Arraes e, ao mesmo 
tempo, relatando as dificuldades enfrentadas por 
essa administração. Basta ver que o Deputado 
João Ferreira Uma, Presidente da Assembléia Le
gislativa, apela ao Governador para que, de ime
diato, decrete o estado de calamidade pública 
em todo o Estado de Pernambuco. Entende aque
le ilustre Parlamentar que Pernambuco é todo 
calamidade. Aonde não chegam os males da se
ca, chegam os azares da política económica do 
Governo. E argumenta que s6 com o decreto 
de reconhecimento desse .estado de calamidade, 
poderão as autoridades federais ficar sensibiliza- .. 

das e enviar os recursos que cabem a Pernam
buco e que estão retidos nas gavetas dos minis
térios. 

O Sr. Áureo .Mello - Permite V. Exl' outro 
aparte? 

OSR.MAI'ISC1EI'ODELAVOR-Con~edo 
o aparte a V. EX, com prazer. 

O Sr. Áureo MeDo- Antes de mais nada, 
quero dizer a V. Ext do interesse enorme que sus
cita qualquer matéria referente a um Estado gran

_àioso na história, na economia e socialmente co
mo·· o Estado" de Pernãrpbucó. -Ele é reaimente 
dos mais fascinantes poliedros para os quais vol
tanlos a -nossa ãtençãó, porque uina faceta sua, 
qualquer que seja,_ é_ sempre motivo do maior 
~tere.sse_. E ·~administração Miguel Arraes é espe
cial, porquanto se trata de um líder nacional que 
sempre suscitou, na imaginação de todos os bra
sileiros, uma das esperanças maiores peJo seu 
patriotismo, pela sua capacidade, pela sua cora~ 
gem revelada principalmente na época em que 
foi cruelmente deposto, confinado nos presídios 
e, por que não dizer, o mais corajoso de todos 
aqueles que tiveram de enfrentar as garras ditato
riais e as ameaças de_ tortura que se abateram 
sobre tantos brasileiros. Mas, atrapalhando, va
mos dizer assim, e alongando, neste apagar de 
luzes ... 

0Sr.MAI'ISC1ErODELAVOR-Aocontrá
rlo, nobre Senador, V. EX' está contribuindo, e 
muito bem, com este pronunciamento. 

O Sr. Áureo .Mello- Muito obrigado. O bri
lhante discurso de V. EX' revela, embora tenhamos 
que reconhecer que não é a presença fisica dos 
Srs. Parlamentares, neste plenário, que caracteriza 
a atenção e o valor de cada pronunciamento que 
aqui se faz. mas, sim, o seu significado e o poste
rior ~e pelos 6rgãos competentes desse pro
tli.iilCiamento, através do conhecimento que se 
terá deles pelos vários meios de comunicação. 
Rea1mente, V. Ex" abordou um tema fascinante 
e que sempre foi motivo de elucubração de minha 
parte, com um interesse formidável. Desviando, 
um pouco, do assunto principal, ou do assunto 
meduJar, que é o caso específico de Pernambuco, 
V. Ex', ao élbordar esse problema da Federação, 
suscitou-me a lembrança e a idéia da Confede
raçã~ Ao mesmo tempo, quero aduzir ao seu 
brilhante pronunciamento, como todos os seus 
pronunciamentos nesta Casa são brilhantes, 111er
cê das suas raízes culturais e do seu tempera.= 
menta de cidadão de escol, de Parlamentar ínte
gro e irretocável, V. Ext suscita mais uns conside
randa, que quero ter a honra de inserir no seu 
brilhante pronunciamento, qual seja, o referente 
ao sistema econômico brasileiro. N6s obseava~ 
mos uma· tendência e um apoio ao monoextra
tivismo ou à monocultwa de cada Estado. Refiro
me, justamente, a esse fato de que cada Estado 
brasileiro tem, e às vezes, atê fundamentados insti
tutos especiais, uma produção específica que é 
amparada e apoiada em legislação de determi
nado produto que caracteriza a sua economia 
como uma monocuhura ou um monoextrativis
mo. Vemos, por exemplo, em Pernambuco, aque
le apoio, aquele prestígio em relação ao álcool, 
aO .aç.ú:car; ve-mos, erlt Mato Grosso, a assistênci~ 
ao mate, com seu respecti.ro Instituto; em São. 
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Paulo, especificamente; e depois no Paraná, o tns.
tituto do Café, o mónoextrativismo do ·café; a mi
nha própria terra, no Amazonas, o fomento e qua
se a tentativa de monopólio _da borracha. E em 
cada Estado, afinal, há um produto basilar, um 
produto fundamental, que é estimulado, que é, 
por assim dizer, protegido, impedindo que haja 
policultura. em cada Estado, para que _ele sej~ 
auto-suficiente de todos os produtos reunidos, 
dando oportunidade para que assim pudesse eva.. 
luir paritariamente, ou de maneira equivalente, ou 
equidistante, não gerando essa necessidade tãO 
fundamental do transporte de um para outro e 
essa interdependência que, no final, vem a ser 
prejudicial. São meras considerações que tomei 
a liberda,de, tive a ousadia de aduzir, de introduzir 
no belíssimo pronunciamento de V. Ex', e ju~tís~ 
simo pronunciamento que todos estaremos apre
ciando posteriormente através dos Anais, dos no
ticiários e do conhecimento decorrente do acom
panhamento dos trabalhos desta Casa, em qual
quer ocasião, a respeito do assunto de Pernam
buco. Muito obrigado. 

O SR. MANSC1EI'O DE LAVOR- Sou eu 
que agradeço a V. Ex' as m-agistrais considerações 
que faz e que insiro com muito prazer neste pro
nunciamento. Agradeço, de fiado_ especial, as re
ferências feitas ao Governador Miguel Arraes de 
Alencar. 

A respeito das dificuldades administrativas do 
Estado, eu me referia à retenção de recursos que 
deveriam ser destinados a Pernambuco. Creio que 
outros Estados enfrentam essas dificuldades, mas 
não de modo tão absurdo como é o caso do 
meu Estado. 

A propósito, Srs. senadores, trago a esta CaSa 
o depoimento dos secretários Pedro EuricO, ·da 
Habitação, e José Carlos Melo, do Saneamento. 
Segundo aqueles Secretários do Governador Ar
raes, o· Govemb Federal, através de uma Resolu
ção dO Banco Central, -retém o morltante- de 52 
bilhões de cruzados que deveriam ser destinados 
à habitação e ao saneamento do EstadO. Oiã, 
sabe-se que a metade da população de Pernam
buco não dispõe de saneamento básico em suas 
residências e a falta de moradia provoca freqUen
tes invasões. Em face desse quadro, denuncia 
o Secretário pedro Eurico: "a Resolução do Banco 
central pode ser o estopim·de uma grave convul· 
são social". 

Nem. Pernambuco nem seu Governador mere
cem tamanho castigo. 

O Governador Miguel Arraes, prudente, caute
loso, sempre evitou atritos com a Administração 
Federal. Suas palavras e s.eus gestos_ têm sido 
de entendimento. Recentemente, quando o Presi· 
dente JOsé Sarney _foi visitar a Ilha de Fernando 
de Noronha, e evitou uma esca1a técnica em Red~ 
fe, preferindo- descer em João Pess_oa, mesmo 
assim o Governador Arraes foi à Capital paraibana 
saudar o Presidente, não apenas por uma cortesia, 
mas para manifestar sua disposição de entendi
mento em favor do Estado e do País. Com esse 
mesmo intuito, veio a Brasília encontrar~se com 
o Presidente. A crise nacional exige o diálogo. 

Apesar dessa postura de estadlsta do Gover
nador, perante o Governo Samey, o tratamento 
deste para com o nosso Estado é o de clara discri
minação. Nem me refiro ao alijamento de Per~ 
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nambuco-de qualquer cargo importante da admi
nistração- federal_. Falo, sobretudo, dos recursos 
federais sonegados e retidos. Jâ me referi _aos 
52 bilhões de cruzados retidos no Ministério da 
Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente, indisPen
sáveis à saúde e ao bem~e;;star da população de 
Pernambuco. É. portanto, o povo de Pernambuco 
que está sendo penalizado com essa retenção 
inexplicável de recursos federais. Isto ê intolerável 
na medida em que esses recursos fluem normaJ
mente para outras administrações estaduais, afi
nadas com o Palácio do Planalto. 

Apesar desses óbices, a administração do Go
vernador Miguel Arraes desperta o respeito do 
povo de Pernambuco. Passível de críticas - que 
realmente as tem - dos adversários e mesino 
de correligionários que não atentam para esse 
quadro de dificuldades que já descrevi, essa_admi
nistraçãO se volta para os legítimos interesses po
pulares/ sem procurar a popularidade fácil. Eu 
a definiria como uma Administração simples, só
bria e séria. Mais do que isso: uma ~dministraç:ão 
que busca a eficiência, apesar dos desafios, neste 
primeiro ano, como o enfrent?Jmento da sec_a e 
a falta de recursos federais su6C_ienteS ~ raéional
mente programados. 

Apesar dessas dificuldades, do çaos admínis
trativo herdado das admin1StráÇõéS arttefiõres, do 
corte e da retenção inexplicável de recursos fede
rais a que Pernambuco faz jus, a administração 
Arraes apresenta, neste primeiro ano, um con
junto de obras que _se de$acam pela quantidade 
e .qualidade. São quase doze -miJ obras _comu
nitárias no agreste e no sertão: açudes, c~-dmbas, 
poços artesianos, casas de farinha e engenhos 
de rapadura, chafarizes etc. Pequenas· obras que 
atendem às necessi®des imedi~s 4as cor:nuni
dades rurais e sempre realizadas c_om a partici
pação das mesmas. 

Para atender às populações urbanas de menor 
poder aquisitivo, o Governo Arraes inaugurou o 
Projeto chamado "o CeStão do Poyg", t;am uma 
proposta de abastecimento _alimentar não luc:;ra
tiva e não paternalista, 

O se to r agropecuário está sendo atend.ido pelas 
"Casas do Agricultor", que concentram o_ apoio 
e a assistência aos produtores .rurais no mesmo 
prédio, evitando a dispersão. a perda de tempo 
e a falta de coordenaç.@. O objetivo dê!c "Casa 
do Agricultor" é tentar resolver os problerpas rela
tivos à produção agropecuária em um só local. 
(sto representa mais rapidez e mais eficiência no 
atendimento aos pequenos produtores rurais. 

Além da eletrificação de bairros e periferias ur
banas, o Governo Arraes já conseguiu eletrificar 
cerca de 3 mil propriedades rurais. Além de outros 
recursos do E5Utdo, toda ~_arrecadação das mul
tas decon:entes de infrações ao racionániehto de 
energia se destina a ess~ fim. 

O Governo Arraes procurou ampliar-o LAFEPE 
--Laboratório Farmacêutico doEstado de Per
nambuco, de tal modo que se tomou um dos 
40 maio~_s_ lªl?g@!Qrios do País._ [sto si_gnifica a 
produção- de medicamentos--báS-iCoS, COrri Çl"feços 
bem mais reduzidos que os dos lucrativos labora
tórios privados. 

Nesta relação de obras e iniciativas do Goveino 
Arraes, convém ressaltar o recente "acordo so-ci_al 
da Zona da Mata", que é uma espécie de pacto 
entre o Governo estadual, empresários, trabalha
çlores e as_comunidades, visando à revitalização 
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da Zona: da Mata de Pernambuco, com noVas 
propostas e alternativas no âmbito· social e e~onô;. 
-fiiíé~o. Resultará desse acordo a oferta de maiores 
~spaç:o.s para os. núcleos urP_anos_, oferta Qe equi
·pam-erifõs comUnitários e·ae serviços sociaiS. A 
proposta evitará o êxodo para os grandes_ centros 
urb,anos e a-conseqüente ra:veJizaçáo e margina
lização desses contingentes- populacionais. Tra
ta-se de .. _grande avanço mt busca da superação 
ãos grãnOes problemas soç:iàls ~da região cana
Vieira e que sé concretiza ·gra~as à credibilidade 
dó-"Oovemo- Aita:é~f e ao eXémplo âe bom senso 
e ·senSilSifídade__ pública dos empresários que fii-
marari1 O citadO aco(do. ---- - ~ 

=-Mas, ·sr: PreSidente, 6 termôrrietro -de cjualquer 
_administração-~ a opínião públíC:a. Apesar de _to
das _ _as_ difkul9ades nesse primeiro ano, a adminis
traçãoNI-~es passa bem-por essã af~rição: Vaino? 
Verificar "o Ctue o povo _de_Pem_ambuco está pen
sando SObre_ isf;o. _Eritão_ vamos trazer a opiniã<:> 
d~ pe~as qUe.s_ãp,_ç:q_Õ;1o o Seyiadp~ ~.r~Õ M~liO, 
entU.s(a_Stas_ aQmiradores do Governador Arraes. 
Também não vãh~ ã minha OPinião. EU me consí
dero suspeito para falar do Governador_ Arraes, 
uma vez que tive a honra 4.~ corppor sua vitoriosa 
chapa majoritária. O, julgamento válido é o do 
povo. E para coleta,r esse julgame_nto, ~o Ç~so 
os instrumentos norma1mente aceitos são os ór· 
gãos de pesquisa, quando trabalham com isenção 
e sob parâm~?S c_(entJficos. 

Pois bem: _a mais reCente pesquisa _do [bope 
constata a aprOvação ao Governo Arraes de 
6fr,3%. A população de Pernambuco aprova o 
Governo Arraes e confia nQ_seu_Govemac:!gr. Esta 
é a -expressão da grande maioria 9qs pemambu
caflõS. EXístem o_s descon[entes,-exisrern aqu_~les 
que-estão deçepcionados e os que gostariam de 
mudanças mais rápidas e profundas:Essas mani· 
festaÇ:õe5 podem ser legítimas e precisam ser Ou
vidas. Mas o apoio majorítário dado pelo povo 
ão ~govenYador signifiCã a _Ç:~o!npreensão para as 
enormes dificuldades, a aceitação das_ÇJQfas_do
Govt':n10 já r_ealizadas_~ o_~tim\.llo para o aprofun
damento das grandes linh_as~dª---adm_inistraçâo es
tadual 

Gostaria, _então, de concluir_, Sr. Presidente, re
gistrando aqui, por este meu pronuncianieil.to, 
a satisfação que _tenho, como representante_ de 
Peinambuco, de saber que o meu Estado_ tem 
à frente de sua administr(lÇã9 um h:on_1em da esta
tura moral_e~política de Miguel Arraes de Alencar. 
. Creio- CJ:ue as imensas dificu1dades-a qUe O, e 

referi não serãO jamais motivo de desânimo ou 
desalento, e até posso dizer que elas começam 
a ser superadas e vencidas com muita têmpera 
e descortino político. 
·=- Nenhum governo poderá ser julgado, em ter
mos defmitivos, pelo seu primeiro ano de adminis

-tração. Ainda que não tivesse obras positivas, 
apoio popular e correção administrativa, que são 

-marcas do Governo Arraes, não poderiamos jul-
gá-!otiefinilivamente._ _ __ · 

É por isso _g~e espero t~r a satisfação de estar 
aqul_no próximo d.ia 15 de março de 1989 dizen
do: o Goveino Arraes nao e~ tá apenas com 69,3% 
de aprovaçáo do poVo, mas está com 80% de 
aprovaç~o, porque pôde, rio segundo ano de go
verno -que agora começa -, realizar a maioria 
das_ a_spirações do povo-pernambucano. 
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mECHODAATADA 1J•SESSÃO.REALJ
Z4Dt\ ç:M 15-4-88, QUE SE REPUBUCA 

. PQRW.!mSA!DOCOMJNCORREÇÃONO 
_. OCN(SEÇÃO U) DE ]6-4-88. PÁGINAS 944 

E SEO(J!NTES: 

· O SR. PRESIOENTE (Hum6erto [uce-na) -
A lista de presença acusa o comparecimento de 
68 Srs. Senadorés. Havendo número regimental, 
declaro _aberta a sessão. -- -

Sob a proteção de Deus iriiciãiTioS nossOs "tra-
balhos. - . 
· · Sobre a mesa. requerimento que vai Se~ lido 
pelo Sr. 19-Secretário. 

t: Jldo o_seguinte 

REQUERIMENTO N• 27, - ~ ~ -c-c~e19aa · 
Requeremos, na forma regLmentaJ, as seguintes 

homenagens pelo falecimento do Senador Antô
niO Farias: 

a_)_ -inSerção em ata de um voto .. de profundo 
pesar; 

b) apresentação_de .çondolênç:_ic;tS à .fa.mijia e 
ao Estado_d_e Pernambuco; _ 

c) seja observado um minuto de silênc:io_ t::ro 
sua memória; e 

d) levantamento da sessão. 
Sala das Sessões, 15 de abril ele .1988. - Man

sueto de Lavor :- .M~rco Maç:iel - Humberto 
Lucena - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior -
Leopoldo Peres - Á~r~ M.ello - JOã"o .MerÍ~~s 
-Aimir Gabriel- Edison_Lobã_o- Çhagas Ro_:
drigues - Od Sab_óia de Ca_rv:a!ho - Jo~é ôg_ri_
pino- Lavoisier Maia :-:-_Raimundo Lira_- Óival
do S;Jruagy --Teotônio Vllela.Filho .~Albano 
Franco --"7 Francis~ci Rollemb.erg ~_Lourival Bap
tista_ - Jutahy. Magalhães """""":" Q~rpon ÇaroJ;ttp. -:
João Calmon - Jamil Haddad - Afonso -Arinos 
:__ Nelson_CàaieirÕ -_Itamar Franco -----:--Ronan 
Tito- Fe~mando Henrique Cardoso_-lrapuan 
Costa Júnior- P9mpeu de Sousa - Meira Filho 
-Roberto Campos_.:.. Louremberg Nunes Rocha 
-Mendes Canale- Leite Chaves~ Dirceu Car-
neiro- Nelson Wedekin -José Paulo "Bis-ol
José.Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Este requerimento depf:nde de votação, em cUjo 
encaminhamento poderão fazer uso da palavra 
os Srs. Senadores que o desejarem. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, 
peço· a palavra:. 

O SR; PRESIOENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra: ao_nobre sé"nador Marlsueto 
de Lavor, para encamínhar o reqUerimento. 

O SR- MANSUETO DE LAVOR (PMOB
PE. Pronuncia o segUinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: _ 
-A morte, que rouba a _vida, nãO age ·de mõdo 

diferente_de outros.lad.rões .. Não costum.a anUn
ciar o dia nel)l a hora em que chega. E Q.uár1to 
mais imprevista sua chegada arrebata.dora, tanto 
mais estarrece aos que ficam. 

Nós, Senadores, jamaiS,_ poderíamos antever 
que o Colega Antonio Farias não_ estiyesse hoje 
aqui ao nosso lado, como nas reuniôes cante_rio~s. 
É triste, é lamentável saber que sua ausência _é 
em caráter defmitivo, Perdeu o Senado da Repú- : 
blica, perdeu o País, perdeu Pernambuco a pre-
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sença e o trabalho de um homem público exem
plar. 

Mais que o extravassar de nossa saudade e, 
até mesmo, mais que a manifestaçãO de nossa 
profunda solidariedade à ilustre Familia, do Cole
ga desaparecido de modo tão repentino e prema: 
turo, convém aqui ressaltar alguns traços de sua 
biografia política que ele próprio, na sua proverbial 
discrição, nunca fez questão de divu!Qãr, o que 
agora faço na sua melhor forma de homenagem 
.. post mortem". 

O Seli.ador AntOiliO Falias era agroinâustrial 
e economista. Nasceu a 28 de noveni.bro de f932-
na cidade de Suiubim que é um importante centro
agrícola e comercial do Agreste Norte. Em sua 
terra natal exerceu, desde e.edÕ, marcante lide
rança política. De 1955 a 1959 representou O 
povo de Surubim na -Câmara de VereadOres. Alar
gando sua _ação- política para a esfera _estadual, 
exerceu_ o mandato de deputado na Ass_embléia 
Legislativa por duas legislaturas consecutivas, no 
período_de 1963_a_l9_7L_ 

Foi Prefeito de Recife de 1975_ a 1979. Não 
foi eleito diretamente pelo povo. Os prefeitos das 
capitais à época eram escolhidos pelos Governa
dores, com aprovação das Assembléias. Mas o 
Prefeito-Antonio Farias legitimou o seu mandato 
com trabalho, seriedade, correção administrativa 
e dedicação ao povo do Recife. Introduziu na ad
ministração municipal a racionalização e a eficiên
cia do empresário político. Cuidou de grandes 
obras, que julgou importantes para o progresso 
do Recife, mas colo_cou em primeiro plano a me
lhoria de vencimentos e condições de trabalho 
do funcíonalismo municipal, para que pudessem, 
prefeito e servidores, enfrentar os graves proble
mas de uma cidade que, na expressão de Gilberto 
Freire, está inchando e não crescendo. Tal preo
cupação com os problemas imens-os do Recife 
traduziu-se importantes obras de saneamento bá
sico de desenvolvimento comuriitáriO e assistên· 
cia social. O que resultou na legitimação popular 
do mandato indireto do Prefeito Antonío FariaS, 
cuja administração se coloca entre as melhores 
no julgamento dos recifenses. 

Depois da bem sucedida_experiência na admí· 
nistração pública, retomou Antonio Farias às ativi
dades legislativas, agora como Deputado Federal, 
na legislatura de 1983 a 1987. como seu cõlega 
na Câmara dos Deputados, tive, -então, oportu
nidade de me aproximar pessoalmente do Sena-
dor Farias,... ~ 

O Sr. Dlvaldo Suruagy- Permite-me V. EX" 
um aparte? 

O SR. MAI'!SOETO DE LAVOR- Conce
derei daqui a alguns instantes, caro Senador. 

... _uma vez que nossos gabinetes eram vizinhos 
e, sempre que passivei, tratávamos das questões 
de _Pernambuco, um EStado que já vinha se res
sentindo desse verdadeiro redemoinho de dificul
dades gerado pela conjuntura nacional. 

Éramos então de vertentes políticas adversá
rias, nossas posições fdeológicas possivelmente 
não_se confinavam, ffias havia um ponto conver
gente_ em nossa atuação parlamentar: a defesa 
rígida _e intransigente dos interesses de Pernam
buco._ - ------

Como a história geraJ dos homens, a história 
política dá muitas voltas e apresenta muitas sur
presas e sempre nos ensina que não há posições 
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políticas definitivas e irreversíVeiS, porque em polí
tica o que é impOssível hOje, pode realizar-se ama
nhã. Assim foi que nas eleições de 86 nos-encon
tramos no mesino pãlanque, na mesma Frente 
Popular de Peú1ambuco, sob o comando de Mi
guel Arraes. ~ aqui que convém destacar o papel 
do_ SenadOr Fã.riaS-nO .conjurito de forçaS Vito_ri_o
sas na eleição de 86. Ele foi a peça ftiiidã.rriiiiteiL
de uma aliança- entre as forças populares e um 
segmento do poder económico, cujo arqlifteto 
e fiador foi o próprio Miguel Arraes. Os óbices 
colocados de parte a parte, na tecitura dessa alian
ça, fO.fam- remOvidos um a um, a ta1 ponto que 
a chapa majoritária da Frente Popular de Pernam
buco obteve corisa_Q:radc;>ra Vitória e:Jeitoral~ 

Antes de prosseguir, tenho a honra de conceder 
o aparte: ao S~nador Diva1do Suruagx. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Senador MansUeto 
de Lavor,_ conhecLAntonio Farias eritãci Prefeito 
da Ctdã.de do Recifé ·e, ao longo deSSeS 1 O últimos 
anos, as nossas vidas se cruzaram em várias opor· 
tunidades. A impressão mais forte- que S. Ex" sem
pre provocou nas minhas emoções _embora tiVes~ 
se sido Deputado Es_!adual em du~s legislaturas, 
l)a};asa.de_..Joaquini Nabuco, Deput::Jdo Fedéii:tl 
e _Senador da República, era a de um executivo 
nato, um modificador de paisagem, o construtor, 
o realizador. V. Ex• exaltou, com muita proprie
dade, as_ qualidades e atributos que fizeram dele, 
como Prefeito do Recife, um dos maiores adrni
nistr:adÕr_es de uma cidade-COIT!Piexa e dificil, co" 
mo é .a capital pernambucana, resíduo de todos 
os conflitos da região nordestina. Antonio Farias 
soube administrar aquela cidade com tal acerto 
e com tal sensibilidade para os problemas sociais 
que cõnseQUíu escrever o seu no" me como Um dos 
ffiaiores""' feãilzadÕres da capital pemambtiCana~ 
Antonio Farias chegou à Câmara Alta do Pais 
e, aqui- tenho a certeza- conseguiU cOnquistar 
o respeito e a estirila de todos nós, de todos os 
seus companheiros. Antonio Farias, que- era um 
parcimonioso __ das palavras, conforme V. Exl' des
tacou com muita felicidade, era pródigo em ges
tos de lealdade, de coerência e de solidariedã.de 
humana e polltica. Antonio Farias deixa uma gran
de lacuna nesta Casa e uma lacuna maior ainda, 
não apenas na política de Pernambuco, onde foi 
um dos seus expoentes, mas no cenário político 
do Nordeste. Muito obrigado. 

--0 SR MAI'!SUETO i> E LAVOR- Agrádeço 
a V. Ex.', Senador Div~do SuiUagy; e-faço íncOr~ 
porar a este meu pronunciamento o aparte bri
lhante de V. Ex" 
- Posso _dizer que ainda é cedo para avaliar-se 

o prejuízo, a lacuna que a morte do Senador Anto
nio Farias trouxe ao contexto Político de Pernam
buco. 

Na realidade, ele representava um ponto de 
equilíbrio e de aglutinação, através da legenda 
que fundou: o Partido Municipalista Brasileiro, de 
cjue era Líder, nesta Casa e na Constituinte. 

Qual teria sido a característica da atuação do 
Sêffadcir Farias nesta Casa? Assim como na Câ
mara dos Deputados, onde trabalhou na Comis
são de Economia, Indústria e Comérdo e na CO
riiiSSão de Agricultura e Política Rural, no Senado 
Federal, mesmo num período atípicO Co-mo é esSe 
da Constituinte, intensificou esse trabalho em fa
vor do País e de Pernambuco. Sua permanente 
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preocupação era com- a- Situã.ção econômlca e 
com os descalabros administrativos do País. 
-s. EX seiitiã. esSa crise ec6riômica_e_Social rTiui

to de perto, porque sabia das repercussões da 
põlítica ecOnômica do Governo Federal no setor 
empresarial e sentia também os efeitos dessa polí
tica na situaçªº dós trabalhadores. Conhec:endo 
põr--experiência própria os problemas do empre
sariado naciona1 e tendo assumido claros com
promissos tom-as-camadas populares, não visou 
no Senado_ e na Constituinte_ a defesa de meros 
interesses corporativos, mas se posicionou -com 
firmeza em favor do bem-estar económico e so
cial de todo o conjunto dos brasileiros. 

Nesse_ sentido, o-Senador-Antonio Fartas, tanto 
na Constituinte corno "nesta tribuna do Senado, 
nunca se posidonou como· empresário, masco
mo·urrrpolítico cuja atividade empresarial fome· 
da valiosos -subsídios ao seu posicionamento. Isto 
me parece extremamente vá1ido e correto. Cada 
um de nós traz para a vida pública a bagagem 
das experiências da vida privada. O cuidado é 
para não confundir essas experiências com os 
interesses particulareS. 

O Sr LourlvaJ Baptista - Permite V. EX um 
aparte?_ 

O SR. MAI'!SCIETO DE LAVOR- E posso 
afirmar com absoluta segurança que o Senador 
Farras linha esse cuidado. 

QUero- CO!lceder, com muita J:t-QO!'ª- o aparte, 
ao Senador Lourival Baptista que, por sinal, esteve 
nOS- funerais do Senador F'ariãS, representando 
o ExceJentíssimo Senhor Pi"esidente da República 
e o E.Xin? Sr. Presidente do Senado. 

O Sr. Lourival Baptista- Eminente Senador 
Mansueto de Lavor,_ desejo associar-me às pala
vras de v. Ex" de pi-afundo pesar pelo raleciinento 
do nOSSO colega, Senador Antoriio Fari21s. Ontem 
estivemos em Recife, para assistirmos ao sepulta
mento do Senador Antonio FarlaS; representailaõ 

--o Presidente José Samey, a Mesa Oiretora do Se
nado Federal e o Presidente Humberto Lucena. 
Presenciamos a consternação que reinava na cl~ 
dade, em face do desaparecim"ento de um -dÕs 
mais ilustres políticos pemambucanos prematu
ramente falecido. Empresário reaJlzado, político 
bem-sucedido, foi Vereador, Deputado Estadual, 
Prefeito de Recife, Deputado Federal e Senadoi' 
da _República, no transcorrer de sua brilhante traje
_tória. Pudemos verificar de perto a dor e a conster
naS;:ã<?: g~radc;s pelo seu desaparecimento. Asso-
cici-iiie,-por conseguinte, ao seu pesar e à tristeza 
do povo -pernambucano, cujas manifestações de 
dor e de saudade tive a oportunidade de observar, 
desde a chegada ao Aeroporto atê à Prefeftura, 
para onde foi levado o seu corpo. Devo acentuar 
que causou a mim e a todos que ali se éncon
travam o doloroso encontro com a sua senhora 
e filhas, cena dramática que me deixou profunda
mente emOcionado. Ninguém se acostumou, ja
mais, cõm a morte- quando acontece de repente, 
[ulminand_o wna personalidade como-o Senador 
Ant:Oii.iO Farias, que se encontrava na plenitude 
-ele suas potencialidades. As palavras não são sufi
éielltemerite eloqüentes para âescreve"r o impacto 
_eril.õCfOnãJ qUe atingiu ·a todos, quando vimos 
aquelas duaS menirias abrãçãdas com a mãe, e, 
agarradas ao caixão do pa~ cobrindo-o de lágri
mas. Na ocasião todos se sentiràm emodonados, 
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inclusive os líderes políticos presentes, como o 
Senador Marco Maciel, V. "Ex~' e o QoVemador Mi
guel Arraes, entre mu_itQS o.utro~ CÇ>mo eu pude 
verificar, a multidão compungida na Prefeitura, 
e so_br_etudo no. cernit~rio, quando por ocasião 
do sepultamento, todos sentiram profundamente 
as diroen~es da perda irreparável de um homem 
decente e honrado, que s_oube dignificar o Partido 
que presidia, Pernambuco, ·a Nord,este e o Brasil. 
Nada mals_seria preciso acreSGentar para enalte
cer um homem de bem que exerceu __ todas as 
funções, inclusive _as atividades empresariais, com 
honradez e eficiê:T'lcia. Finalizando, reitero as de
clarações que fiz em Recife, quando abordado 
por jornalistas, inclusive transmitindo os votos de 
profundo pesar do Presidente José Samey e do 
Presidente Humberto Lucena, Presidente do Se
nado Federal, o seu des~pa_recimento ·deixou 
c:onstemados todos os seus Colegas, que nesta 
Casa muito o admiravam. 

O SR. MANSCIETO DE LAVOR- Muito 
obrigado a V. Ex', e quero, antes de c:onceder 
o aparte aos nobres SenadCLres que o estãó solici
tando, frisar que a presença de V. Ex', como Re
presentante do Senhor Presidente da República 
e do Presidente do Senado e, pessoa1mente tam
bém, ilustre representante do Estado de s.~rgipe 
ao lado de outro ilt.lsqe companheiro nosso, tam
bém representante de Sergipe, Senador Francis
co RoUemberg, foi um c:;onforto para todos nós. 
Neste sentido, junto eç>mo Sen<:J!ior.Marc::o Madel, 
que vai fazer o pronunciamento pdndpal desta 
tarde, tenho que agradecer a V. EK"_Agradeço tam
bém ao Senhor J'r~siçl~ntE!_José S~ey, que colo
cou à disposição da comitiva o seu avião presi
dencial. Mesmo tendo _l.,lma viagem, fez todo o 
possível para que houves_se a presença dO Seita
do, da QtTiaiá dos Deputad_os_ e até de pessoas 
ligadas aó trabalho do dia-a-cUa_ do Sen@d_or, a 
sua equipe de gabinete. Quero també.m agradeçer 
a todos os d<;:mais Senadores, -ct4e manifestaram 
ao povo de Pe_mambuco o pesar pelo falecimento 
tão inesperado quanto pranteado -do SenadOr An~ 
tonio Farias. --

O Sr. Leite Chaves- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. MANSCIEIO DE LAVOR -Concedo 
o aparte a V. Ex'. Senador L~e Chaves. 

O Sr. Leite Chaves - Senador Mansueto 
de Lavor, associo-me às, h9menagens que V. EX' 
presta a nosso colega Antonio Fadas e às home
nagens regimentais do Senado. Esses instantes 
são_ mLl.ito d_olorosos. Por d~as vezes tive uma 
incumbência difícil, de levar dois Senadores que 
faleceram, como ele, no exercício da função: o 
Senador Rui Carneiro,_ à Paraíba; e o Senador 
AcyoUy Filti.o, meu c:onterrâneo do Paraná. Naque
la minha viagem à Paraib-ª, no avião, estive sozi~ 
nho com o corpo do Senador --lá.. havia wna 
multidão de 130 mil pessoas- e refleti- sobre 
o instante passageiro da nossa vida por aqui. Mas, 
pelo menos, fica um registro permanente. Sempre 
são situações_ de. dor. _Não sei_ por que sempre 
que me deparo com_ uma situação des_sa eu me 
lembro da família, da esposa, dos fllho_s- o filhQ 
que chegou e veio Visitá-lo aqui, eu também esta
va presente -, e lembro-me daquela frase de 
João [I~ no século XVII, em que diz: "A morte 
de cada homem me dimjnui, porque eu sou parte 

da. humanidade, Assim, não pergunte por quem 
os sinos dobram; elts_ dobcam por ti." Essa é 
uma frase que se eterniZou até naquele I"Ç)manc~ 
de Emest Hemingway, "Por quem os sinos do
bram", onde ele diz bem do sentimentq que nos 
toma_m, a todos, os instantes dessa natureza. Eu 
não tive uma grãnde c:On_viv,~incia com o Senadrit, 
porque quando cheguei da Procuradorta Geral 
da Justiç~ Militar_ S. EXt já estava_ aqui, mas a 

- preseilÇà, assim muito tranqüila, de S. Ex" parecia 
demonstrar, naquele silênc:lo, na atenção com_ 
que ele ouvia os or.,.dores, uma paz pessoal muito 
grande, porque paz, na concepção geral, não é 
apenas tranqüilidade, paralisação. mas tranqüi
lidade sob turn_ulto. Às vezeS este pleriário estava 
assanhad.õ~ á Pràpria Constituinte, e ele relativa
ment€tratfqtijiO; Só depois Vi que era uma paz 
na aparência; intedormente ele vivia grandes emo
ções .. J1eu conterrâneo -:- ~u st:;~u parwbano; e 
ele, de PernambuCo - fói Prefeito_ de Recife. ·s. · 
& efa -uma presença que agradava pela tranqüi
lidade, pela simpatia que revelava em relação a 
todos. N, ~o lado de V. ~. ele __ assistia, ouvia. 
Acho- que ~ coisa mais_ in)portante nesta Casa 
não ,é dizer alguma coisa, é ouvir o que se diz 
aqui. Todos têm muita c_o~ a dizer, mas todos 

_ aqui são impacientes demais em ouvir o que dize
mos. Houve um tempo em que eu resolvi não 
falar durante qns 15 dias. C:on_fesso a V. Ex" que, 
no nosso tumulto, há coisas admiráveis que sào 
vi_st<)s nesta Casa._ E- são lembranças que flcanl 
-C:onosco. Neste instante, eu falava com -o Se_nado1 
Afonso. Arinos sobre pessoas que deixam lem
brança de presenças mais do que de livros ou 
d~c;ig>cw:Sos, e eu me lembrava de Gu~avo Capa
nema. Poucas vezes tinha inteiferência, niàs foi 
urna~pãssagem nesta CaSa (JUe ninguém esquec:e. 
SenadQr Mansueto de Lavor, as homenagens são 
merecidas e a elas me associo em nome do meu 
Estado, o Paraná. · 

OSR.MANS<IETODELAVOR-Agradeço 
a V. Ex", Senador Leite Chaves. V. ~ ressalta 
o significado do sHêndo e a~nec_essidade de apren

. âerrnos a ouvir. Este Plenário nos dá essa felici-
dade. 

O Seriador Antonio Farias, que assentava aqui 
ao meu Jade, encaixava-se nesse espírito da Casa. 
Não aderia ao barulho improdutivo, vez que prefe
ria ouvir a se antecipar aos grandeS ·acontecimen
tos e -aos grandes pronunc::iãmentos. 

O Sr. Albano Franco - Permite V. Ex!' um 
aparte, nobre ~enador ~nsueto de Layor? 

OSR. MANSCIEIO DE LAVOR -Com pra' 
zer, EX' 

O Sr. Albano Franco- Nobre Senador Man
sUêtõ'dé Uivo:f. não podena_eu, nesta hora, deiXàf 
de me assOciar às Justas fiõrrienagens de pesar 
pelo falecimento prematuro do Senador Antonio 
Farias._ É preciso des_tac~r. nesta oportunidade, 
qúe meu Estado, o Sergipe, teve a representação, 
ontem, -d.e ·dois colegas que compõem a Bancada 
de Sergipe_nesta Casa, os_Senadores FranCiSCo 
Rollember9 e LoUrival Baptista. Neste momento, 
Senador Mansueto de Lavor, desejo dizer que An
toniO Farias, como cidadão, como empresário e 
-comO Político; deixou a sua marca e, além disso, 
o seu exemplo. COmo cidadão, um homem cum
pridor das suas obrigaÇões; como empresário 
modema, com a responsabilidade sa<:ial que o 
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atual momento brasileiro ~stá a exj:gir qe nós, 
cOmO também um empresário honrado, que 
sempre soube cumprir os seUs compromissos 
empresariais e, como político, eu sou testemUnha 
até de detal~es. Freqüentem~ilte,.. ~nt_ava junto 
a_AntoniO Farías nas votaÇões d~ Assembléia Na
cl,ona] Cónstiti..Jiilfé, ·e ·ele, compiovànd6 a sUa dig~ 
nidã.de e cOerência, dizia: "Albano, vou ter que 
votar dessa forma porque foram compronllssos 
de camp3ilhã.''Efetivàmente-é_üm homem que 
nos deixa numa hora em que o País precisa de 
tantos h o me~ públicQS que sejanú:Oerentes, dig
nos ·e que tenham o_ espírto público. Perde Per
nambuco um ilustre filho, perde o Senaclo um 
companheiro .exemplar. Desejo, Senador Man
sueto de Lavor, que _-lamentando ,a morte pre~ 
matura de Antonio Farias - Deus o tenha em 
bomlu_Q-ar. -

O SR. MANSCIEIO DE LAVOR - Muito 
obrigado, SenadOr. O enfoque o que V. Ex" acaba 
de dar no seu aparte é da maior importância. 
Basta ver o episódio que passo a informar aos 
Srs. Senadores. 

Na hora em que o Senador Fadas falecia aQui 
na· Secretaria de ServfÇó Mêdico, sua mulher, D. 
Gemida Farias e seu filho Eduardo estavam no 
interior do Estado, execu.tando .um c.ompromisso · 
do Senador_ de transfedr parcelas de suas terras 
a trabalhadores rurais. O compromisso daquele 
dia - a que Farias não comparecera em razão 
da Constituinte - fazia parte do "Acordo Social 
do campo" celebrado entre o Qovemad.9r Miguel 
Arraes e os empresários rurais de Pemambuç(). 

O Sr. Chaaas Rodrigues- Permite V. EX' 
um aparte? · 

O SR. MANSCIEIO DE LAVOR- Pois não. 

O Sr. ch~as ROdrigues~ Nobre Sem\dor 
Mansueto del.ãV-or, estive na Câmara d_~ Depu
tado.s_ de 1951 até 1969~_com _a interrupção dos 
4 anos que governei o meu Estado. Na_quela- oca
sião não tive o prazer de conhecer o Senador 
Antonio Fadas, mas, aqui, no Senado, neste redu~ 
~do período, todos podemos ter de S. ~ uma 
impressão nítida, .não só do homem educado, 
atencioso, lhano, que tiitha as suas idéias e csabia 
respeitar as dos outros, como também do homem 
públ!co autêntico. j::ra _um vocac:ion_~~o para a 
pÇllítica; foi Vereador, Deputado Estaduãl, Depu
tado Federal e, fina"lmente, Senador. Mas, ao ladO 
disso, c::omo fez ver aqui o nobre Senador Albano 
Franco, S. Ex', o Senador Antonio Farias, era tam
béin üm homem do empresariadO, di-iniciativa 
privada, um homem realmente lídimo, autêiltico 
e vitorioso no setor empresarial. De modo que 
morre, sob todos os aspectos, numã hora em 
qu~ o BféJsil precisaVã de hõmens como ele. Tive
mos homens, no nosso País, de êxito na vida 
po~ífi_ça. Mas, porque não tinham vocação para 
o ·empresariado", fraca.s_saram; ou_tros tiveram 
grandes êxitos na vida empf~al. mas não tive
ram êxito_ na vida política. Ele foi um vitorioso 
no empresariado e na vida-política, relativamente 
jov_em. De modo que a N~_ção lamentª profunda
mente. O nqsso Estad_o, o Piauí, é um Estado 
limítr_ofe. A região c:-entral do Piauí se liffiita com 
o Estado que V. Et' representa nesta CaSa honra
damente. Assim, o povo da região central do Piauí 
tem muita ligação com a região de Pernambuco 
- ê um Estado_\fÍ:Zinho, ~ gs~do in_não."Ouero 
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expressar a minha profunda dor e tristeza, que 
é também a do povo do Piauí. Estou certo de 
que as homenagens são as mais justas e mere~ 
cidas a esse eminente horn~rn público. AssoCIO. 
me a elas e lamento profundamente, sob toâõs 
os aspectos, porque um homem que estav~ _ ~ 
ascensão, teria muito ainda. a dar ao desenvol
vimento econômico do Pais e- à Verd6.deira Vida 
pública dos seus autênticos__ho_n:tens públi_cos. Fi
cam aqui as minhas homenagens - estou certo 
-, acima de partidos, porque vivemos num regi
me democrático em que cada um tem o direito 
de ter o seu Partido e tem_ o 4ever de respeitar 
as idétas dos outros, Es-ªe Qo?néni., Um grande 
homem, sobretudo identificado, como -d1SSe·v: 
Exr, com uma campanha popular, soube,. Sob to
dos os aspectos, superar-se a si me_smo e era 
um homem em ascensão. Participo des_sas home
nagens, dessa tristeza, mas estou certo de .. que 
todos os brasileiros, verdadeiramente· brastie"iros 
de espírito- público, lamentam profundamente -a 
perda por que passa a Nação. Multo obrigado .. 

O SR. MANSCIETO DE LAVOR - Muito 
obrigado, Senador Chagas Rodrigues. Realmente, 
o Senador Antonio Farias, como V. Ex' "áfirma, 
era politicamente vitoriOso. Fato deinons~ado 
com mandatos populares sempre conquistados 
por consagradoras votações. Quando fQi eleito, 
em 1982, Deputado Federal, obteve S.l;x9 a maiOr 
votação entre todos os eleitos naquela Legislatura. 
E, contra os prognósticos, assim_ como. eu, foi 
'eleito Senador_ d.,_ República, não por ser empre
sârio, mâs por ter o apoio do povo independen
temente da sua situação económica. Por isso, pro
curou corresponder a essa conficmça _do_ PovO 
no exercício do seu __ mandato de Senador e de 
Constituinte. - __ 

Antes de terminar, porque, conforme Já disse, 
temos de ouvir o Senador Marco Maciel, que tam
bém se pronunciará nesta homenagem póstuma
ao Senador Antôo!Q F~as, tenho a honra de ou-
vir, em aparte, o Senador Nelson Carneiro. · 

O Sr. Nelson Carneiro - Nobre Senador 
Mansueto de Lavor, V. Ex-, na sua lúcida e sentida 
oração, traz de novo· a este Plenário a ftgUra de 
Antonio Farias. Se me permrte V. Ex", já que todOs 
participamos do mesmo pesar e com as mesmas 
expressões que V. EJcl' acaba e continuará a pro
nundar, gostaria de sugerir uma retificação no 
requerimento que todos assinamos. Ao lado des
se empresário vitorioso, ao lado desse parlamen
tar triunfante em várias pelejas, desde a vereança 
até o Senado Federal, V. EX' destacou um aspecto 
para mim muito mais humano e significativo. V. 
Ex" destacou o Prefeito de Recife, o homem que 
podendo se dedic:ar às suas atividad~s empre
sariais e até parlamentares se dedicou ao mais 
diffcil dos encargos, que é dirigir uma <:idade, 
uma Capital como Recife, com todos o:; ~nflitos, 
todas as angústias e todas as esperanças que 
marcam as sofridas capitais, notoriamente do 
Nordeste brasileiro. Penso que além dos senti
mentos ao Govemo do Estado de Pernambuco, 
deveriam os também incluirno requerimento uma 
comunicação ao prefeito da cidade de Recife, pof
que foi como prefeito da cidade de Recife que 
ele conquistou, pela exposição lúcida que V. Ex!' 
está fazendo, o coração e o sentimento do povo 
recifense. 
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O SR. MANSCIETO DE LAVOR - Muito 
obrig'cii::fo, "Senador Nelson Carneiro. É por demais 
<.o§ltQ~~~ sUgestão de V. Ex- O aPàrte. de V. 
EX' me faz lembrar outro episódio. 

- Normalmente; falecendO um Senador, como 
qualquer ·outra expressão política, as- eJoCéquias 
coil.t.affi com pronunciamentos e discursos, no 
momentO--do ie:ritEm:o. On_tem, quem assistiu o 
é"ilterrO -do Senado_r_Antonio Fo;irlas~ 11.0 cem1térto 
Santo Amaro, cõrrli:Odas -as hoil.fas de Chefe de 
Estado, OuViU como oúnico discurso as palavras 
embargadaS de -einoç~o de um humilde se[vidor 
da Prefeitura dO Recife que expfessoi.i· o senti~ 
menta de todos nós que estávamOs- ali. Foi um 
comovido agradecimento ao Prefeito Antonio Fa
rias por ter Q_ferecido melhoria da qualidade de 
vida aÇ>S servidore.S __ -d~_PJefeitura -e ao povo do 
Recife,-e pelo seUesforço, pelo seu trabalho, em 
favor dos pobres da c[cf.ade. Este_é realmente um 
detalhe que enriquece a biografia de um homem 
Público. 
_. Gostari_a de encerrar, dentro desta linha-de_agra
dedmento e por uma questão de· justfça, infor
mando que o Presidente do Senado, junto com 
toda a Mesa - os Diretores e servidores - tive
ram a maior solidariedade junto do inesperado 
falecimento do Senador Antonio Farias. 

A familia que esteve aqui _e coi:tduziu o corpo 
do Senador para o nosso .Estado mcmifest.ou o 
agradecimento à Presidência do Sena® e a todos 
os servidores da Casa, põr aqu,ela atitude _de soli
dariedade, profundamente cristã, humana, pela 
dedicação que demonstraram, naquela poite. Não 
foi apenas um protocolo, mas um gesto de pro
funda amizade e solidariedade humana. 

Quero então, Sr, Presidente HUfl).l;lerto Lucena, 
aqui deixar o testemunho da família do Senador 
Antonio Farias que transmite a V. Ext o seu agra
decimento _e, também, do povo -de P.e.t-oambuco, 
por um gesto que nãoJoi protoc:olar apenas, mas 
por tudo aquilo que foi feito, desde. o instante 
em qt)e se transmitiu e que recebemos _a noticia 
sobre o falecimeritO do Senador.AntoÓio Farias;
até à'ehtregã ·da seu corpo à sua familia, que 
o· levou para Recife. Todos estão agradecidoS e 
sab~ndo que esta é Uni.a casa onde se pratica 
a fraternidade, a amizade que vai além da vida. 
Esta é que é a Verdadeira: amila.de. 

Agradeço a V. Ex'", e direi que, ao lado dos 
sent:iri-tentos de saudade, de amizade, que todos 
tenlõS pelo Senâdor Antonio Farias, é tiluito im
portãhte que nos ftque o_ seu exemplo de homem 
públicO, dedicado aos interesses maiores do País 
e do Estado que tão dignamente representou. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

SECRETARIA GERAL DA MESA 

(Resenha das matérias apreciéidas no PeóodO de 
19 a 30 de abril de 1988 - a(l 293", II, do Regi
mento Interno) 

PROJETOS APROVADOS E 
ENVIADOS À SANÇÃO . 

-:-Projeto de _Lei da Câmara n9 52, de 1987 
(n9 "215187, na Casa de origem), de iniciativa do 
Senhor Presidente da República, que altera o art. 
98 da Lei n9 6.880, de 9 de dezembro. de 1980, 
que dispõe sobre o Estatuto dos Militares. 

Sessão: 21-4-88 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n9 5, c;l.e 1988 (n9 

240/87, na Casa de origem), de iniciatiVa do Se-
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nhor Presidente da República, que faculta aos ser
vidores públicos federais a opção pelo regime 
de que trata a_ Lei o? 1.711, de 28 de outubro 
de 1952, e dá outras -providências, ~ 
_Ses~ão~ 2_7-4-88 (extraOfdináriilJ -

_.....:.Projeto ae ceraa àffiãrà)J9 15, de H188 
(n9 260~87, na_ Casa de origem), de iniciativa do" 
Senhor Presidente da República, que dispõe sobre 
a·organilaçãOdo quadro de engenheiros iriilitare-S 
nO fo)inisi:ério cio ~cito, __ e "dá outras providên
cias. 

~ Ses?áo: 27-4..:as (extraor~inária) 
·....:.:-Projeto de Lei_ da -Câmara ri9 19, d_e 1988 

(n~ 216/87, ria casa de origem), de iniciativa do 
Senhor Presidente da República, que instituí o 
Plano Nacional d~ derenciamerito "Cõsteiro e dá 
outras providências. . 

Sessão: 27-4-88 (extraçrdináriã.) 
--=-:-_P~ojeto de Lei da Câmara nc 12, de 1988 

(n9 405/88, na Casa de origem), de -Lniciativa do 
Senhor Presidente da Repúólica, clue declara feria
do nacional, destinãdo às comemorações do Cen
tefiãríO da Abolição da Escravatura, o dia 13 
de maio de 1988. 

Sessão:_2,_7-4-fJ8 (extraordinária) 

PROJETO APROVADO E ENVIADO 
À CÂW'JI.A DOS DEPuTADOS 

-Projeto de Lei do 5eha:do_po 1~, de 1988, 
de autoria do Senador Carlos Chiarem, que estéÍ
befece critério para a conversão em cruzados do 
saldo do Imposto de Renda a pagar das pessoas 
físicas abrangidas pelo artigo 1 ~ do Decreto-Lei 
no"2A25, de 7 de abril de 1988. 

SeSsão: 27-4-88 (extraordinária) 

ATO 1>0 PRESIDENTE 
N• 56, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atril:>uições que_ih_e conferem oS-artigos 52, item 
38, e 9_7, inci~ IV, do .R~gimento Interno, em 
cqnformidade com a delegação de cOmpetência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire
toxa n9 2, de 4 de-abril de _1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo JJ-9 004.498/88-7, 
resolve aposentar, voluntariamente, Maria Eulália 
de Squz_a, Assistente Le_g'islativo, Oasse "Espe~ 
cial", Referência NM-35: àô Qúifdro Permanente 
do Senado Federar; nos- termos dos artigos 101, 
if1ciso Ill, parágrafo único, e 102, inciso I, alínea 
"a", da Constituição da República F~derativa do 
Brasil, combinados com os artigos 428, inciso 
U, 429, inciso I, 430, inciso IV, 414, § 49, e 438 
da Resolução SF n~ 58, de 1974; artigo 29, pará
grafo único, da Resolução SF n~ 358, de 1983; 
artigo 39 da Resolução SF n9 13, de 1985, e artigo 
~da Resolução SFn9 182, de 1987, com proven
tos integrais, observado o limite previsto no artigo 
102, § 29 da Constituição Federal.· 

Senado Federal, 29 de abril de 1988. -Sena
dor Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 57, DE 1988 

O Presidente do Seri"ádo Federal, no uso das 
atiíDuições que lhe conferem _-os artigos 52, item 
38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno, em con· 
formidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo At.o da C<~rnissão Diretora 
nQ 2, de 4 de_ abn1- de 1973, e tendo em vista 
. Q qUi consta do ProcesSo rt9 003~Q4/88-6, ~solvE ~ 



1238 Quarta'feira 4 

aposentar, por invaüdez, Prudêncio Serra Rodri
gues, lnspetor de Segurança Legislativa, Classe 
"Especial", Referência NS-19,_d_o Q~.,~a_çf_(O P-erma
nente do Senado Federal, nos tennos dos artigos 
101, inciso I, e 102, inciso I, alínea "b", da Consti
tuição da República _Federativa do Brasil, combi
nados com os artigos 428, incisá III, § 2~. 429, 
inciso 111, 438 e 414, § 4~. da Resolução SF JJ.? 
58, de 1972; artigos 2"', parágrafo único. ê 39 , 

da Resolução SF o? 358, de 1983; artigo 39 da 
Resolução SF n? 13, de 1985; artigo 29 da Resolu
ção SF n• 182, de 1987, e artigo 1• da Lei n• 
1.050, de 1950, com prOventOs integrais, obser-_ 
vado o disposto no artigo 102, § 2,., da Consti
tuição Federal. 

Senado FederaJ, 29 de abril de 1988. ~Sena
dor Humberto Lucena, Presidente 

ATO DO PRESIDENlE 
1'1• 58, DE 1988 

O Presidente do SenaaO Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os arts. 52,- iteni 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, em 
conformidade com a delegação de com_petênda 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire
tora n\' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9_Q04125/88-6, 
resolve aposentar, por invalidez, José Salviano So
brinho, Assistente de Plenário, aasse "Esj)edãl", 
Referência NM-28, do Quadro Pennanente do Se
nado Federal, nos termos dos arts. 101, inciso 
I, e 102, inciso I, alínea ''b", da- COnStituição da 
República Federativa do Brasil, combinados com 
os arts. 428, inciso m, § 29, 429, inciso DI, e 414, 
§ 49, da Resolução SF n" 58,- de 1972; arts. 29 
parágrafo único, e 3", da Resolução SF n" 358, 
de 1983; art. 39 da Resolução SF n9 13, de 1985; 
art. 29 da Resolução SF ~ 182, de 1987, e art. 
}9 da Lei n<?1.050, de 1950, com proventos inte
grais, observado o disposto no art. 102, § 29, da 
Consôtüição Federal. 

Senado Federal, 29 de abrü de 1988. -Sena
dor Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENlE 
1'1• 59, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, em 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo .A.to da Comissão DLre
tora n"? 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n1> O<M 123/88-3-; 
resolve aposentar, por invalidez, Darcy _Pedroso 
Machado Gaia, Taqufgrafo Legislativo, Classe 
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"Especial", Referência N$-25, do Quadro Perma
nente do Senado Federal, nos termos dos arts. 
101,-lncisO I, e 102, inCisO I, alíriea "b",- da COnsti
tuição da República Federativa do Brasil, combi
nados com os arts. 428, inciso DL § 2~. 429, inciso 
111,430, indSOS IV e V, 438, e 414, § 49, da Resolu
çãO SF fiO "58~ cfe 1972: arts. 2°, parágrafo único, 
e _j~-da ·ResoluÇão Sf n~ 358, de 1983; art. 39 
da ResoluçãoSfn913, de 1985; art. 29 da Resolu~ 
ção_SF- rt' 182, de 1987, e art. -11' da Lei n9 1.050, 
de 1950, __ com pi'oventos integrais, observado o_ 
disposto no art. 102, § 2~. da Constituição Federal. 
__Senado Federal, 29 de abril de 1988. ~Sena

dor HQrnherto__Lucena, Presidente. 

.~TO DO !'RESIDENlE 
1'1• 60, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno,- em 
corúormidade com a delegação de competência . 
que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2, de 1973, 
h~V:igorãda pelo Ato da Comissão Diretora n~ 12, 
de 1983, de acordá com o-disPostO na Resoluçã"o 
nç 130, de 1980, e tendo em vista o que consta 
do Processo n<> 003198/88..0, resolve autorizar a 
contratação;· sob-o regime jurídico da Consoli
dação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garan~ 
tia por Tempo de Serviço, da Senhora Graziela 
Natalina de Oliveira Gabriel, para o emprego de 
ASsessOr Técnico, com o salário mensal equiva
lente ao vencimento do cargo DAS~3,-a -partir de 
22 ele maiço_ de 1988, com IOta.Ção e exercício 
no Gabin-ete do Senador Almir Gabriel. 

Senado Federal, 29 de abril de 1988. -Seria
dor Humberto Lucena, Presidente. 

INSTITUTO DE PREVIDá!CIA 
DOS COI'IGRESBISTAS 

26• Assembléia Geral Ordinária do Instituto 
de Previdência dos Congressistas realizada 
na-Ultima quarta~feira do mês de março de 
1988, consoante inciso I, letra a, do artigo 
16, do Estatuto da entidade. 

Aos 30 (trinta) dias do mês de março de 1988, 
às 10 (dez) horas, no Auditório Nereu Ramos, 
realizou-se _a 2& Assembléia Geral Ordinária do 
Instituto de Previdência dos Congressistas- IPC, 
conforme -man-áãriiimtO esfututáiiO e publicação 
edita1fcia: no Diário do Congresso Nacional de 
17 (dezessete) de março de 1988, página 627, 
c-orrH~.---pr-esenç--§.- de-3+, se-g.mldos.--sob-a -::m~si
dênda do Deputado Gustavo de Faria, presentes 
ta-mbém o Senador Od3cif Soares, Vi ce-PreSiden
te e os Conselheiros: Dr. Antonio Geraldo Gued~s. 
Deputado Antonio de Jesus, Dr. Manoel. José de 

Maio de 1988 

Souza; D~PUt.ada Anna Maria Rattes, Dr' Léa Fon
seca Silya;, constando_da pauta a apreciação_do 
RelatÓrio dasAtlvidades de 1987. Abertos ostra
balhos o Presidente Gustavo de Faria determinou 
a _leitura ·ao relatório anual .submetendo-o em_ se~
guida à apreciação dos presentes. Na oportuni
dade, o Conselheiro Dr. Antonio Geraldo Guedes 
fez Usõ -dã. paravra para salientar a inusitãdã provi
dêod_él na vida_ dQ IFC.d_e_s_e proceder a um levanta
mento_ a1uarfatdà entidade- bUscandõ. retratar· a· 
sua: teãl_ sit_~.,~_açã_o e as perspectivas, a curto e a 
médio prazo, o que demonstra oS propósitos do 
atual presidente de_ adotar as diretrizes mais ade
quadas na condução da alta administração do 
Jrú~ti.tutQ. ___ Em_ seg_uída congrâtulouMse tambénl 
com o Presidente Gtistavo"âe Faria pelas gestões 
desenvolvidas junto ao Gi::iYeinO do Distrito Fede
ra] visando a obtenção de lote de terreno para 
a edificação da futura sede do IPC. Finalizou res-: 
saltando o êxito da entidade no exercido de 1987, 
demonstrado no relatório sob apreciação, que eviM 
denda uma admiriístração modema e dinâmica, 
Como, por exemplo, caracterizada está na criação 
do Jornal do IPC, que tem permitid_o aos seus 
segurados o acessO àS informações esclarece
doras_e_elucidativ_as sobre a situação, os projetas 
e _as realizações em termos de benefícios e servi
ços que o Instituto tem por finalidade prestar. Fez 
ainda apelo ao plenário pela concretização da 
equiparação das pensões com a viabilização da 
edição do diploma legal autorizativo. Em seguida, 
foi distribuído aos presentes o exemplar do relató
rio. Não havendo outra manifestaç~o. o presidente 
declarou suspensa por 30 minutos a Assembléia 
para a lavra~ da presente Ata. Transcorrido o 
prazo foi reaberta a Assembléia, sendo a mesma 
Uda e aprovada pelo plenário. E, para constar, 
eu, Arnaldo Gomes, Secretário, lavrei a presente 
ata que segue assinada pelo Senhor Presidente. 

Parec~ 

Assunto: Balanço Patrimonial e Demons
trativo das Receítas e Despesas do IPC. 

A análise do Balanço Patrimonial referente_ ao 
perfodo de 19-1-88 a 31-1·88 e Demonstrativo 
das R~ceita,s e_ Despesas do mês de janeiro de 
1988,_- co_m o firn previsto_ no art. 12, inciso III 
ela Lei n9 7.087, de _29_d.e dezembro _de_J982, 
revela que expressam adequadamente a posição 
financeira do Instituto de Previdência dos Con
gressistas, bem como apresentam claramente as 
origens e _aplicações dos recursos. 

Dessa -forma,-e- c:onsiderando-ainda.q:uese en
contram corretos e em consonância com os-prin
ópios de contabilidade, manifesto-me pela apro
_vação ~dos mesmos. 

Bras.íJia - QF, 28 de abril de 1988. 
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5~ Reunião Ordinária da Comissão 
Diretora realizada em 

28 e 29 de abril de 1988 
Às dez horas e trinta minutos _do dia 28 de 

abril de hum mü novecentos e oitenta e oito, na 
Sala de Reuniões dÇI Presidência, reune-se a CC. 
missão Diretora do Senado Federal, presentes os 
Excelentíssimos Senhores Senadores Humberto 
Lucena, Presidente, Louriva] Baptista, Segundcr 
Vice-Presidente, Jutahy Maga1hães, Primeiro-Se:
cretário, Dirceu Carrieiro, Terceiro-Secretário, 
Joã_o Castelo, Ql,I-ªI_lo-SeC·retário, Aluízio Bezerra 
e Francisco Rollemberg, Suplentes. D.eixarri de 
comparecer, por motivo justificado os -ExCeltm
tíssimos Senhores Senadores José lgnáclo, Pri
meiro-Vi~e-Presidente e_ Odacir Soares, SegUndo~ 
Secretáno. 

Iniciando os trabalhos _o Senhor Presidente stu,. 
mete à apreciação dos presentes, Oficio que ihe 
foi encaminhado pelo Excelentíssimo Senhor Pre~ 
sidente da ComiSSão Padamentar d~ Inquérito, 
constituída no Sen_acto Fe.ct~ através da Resolu~ 
ção n"' 22/88, destinada a iovestigar em profun~ 
didade as denúncias de irregularidades, inclusive 
corrupção na Administraçã_o Pública, no qual, 
aquela autoridade, solicita que a Douta ComisSão 
Diretora estude; tome proCedimentos e.adote pro
vidêndas visando modific_a_ç.ões no Ato n"' ';J3/87, 
(21-5-87) - da <:omiSSãO DiretQra, que dispõe 
sobre o reajuste_ de preços de seus contrato~. 

Após o exame da matéria, a Comissão Diretora, 
por maioria de seus M.embros, decide manter inal
terado o Ato n9 33/87. O Excelentissj,no Senhor 
Senador Jutahy Magalhã_es se absteve de votar. 

Em seguida, o Senhor_ Presidente con.~_de a 
palavra ao Excelt.:!ntíssimo_ S~IJ.]:J.or Senador Jytahy 
Magalhães que apresenta ao exame de seus Pares 
o Processo de n~ PD_0515/SQ~Q._trazendo ~ Comís
são Diretora, proposta de regulamentação do art. 
21' da Resolução n~' 399_,. de 1987, elaborada pela 
Douta Consultaria Gera] da Casa, corrio conclu
são preliminar do exame do processo oónUndo 
do Prodasem, em que o cidadão Norton Manteria 
Guimarães requer a sua ·readmissão nos quadros 
daquele Órgão. --- _ 

O Senhor Presid.ente desi_gna Rel~tor da matéria 
o Excelentíssimo Senhor Senador Dirceu Canl.ei
ro, Terceiro-Secretário. 

Antes de dar contin_uidade. ao..s tra,baihoS ã- Presi~ 
ciência concede lk:ença ao ExcelentíssinÍoSenhOr 
Senador Jutahy Magalhães para se retirar da sala 
de Reuniões. 

Processos nç' 004652/86~6 e _004485/88-2. 
Convênios entre as empresas prestadoras de ~er-
vfços médicos e o Senado Federal. -

O Senhor Presidente sL!bmete ao~ _presentes 
expediente encaminhado pelo Senhor Diretor~Ge
ral expondo os problemas que a Subsecretaria 
de Assistência Méd.iC-ª __e_$oÇial está. atravessando 
com a não renovação, em tempo hábil, dos c~nvê
nios existentes entre o Ser}a_dP.Fed~ra1 e empre
sas prestadoras de seavfços médicos. 

Em Conseqüência, o Senhor President~ pede 
autorização para que, em caráter excepcional, seJa 
feita a liquidação dos débitos existentes à conta 
dos recursos orçamentários específicos, até que 
sejam assinados, nos próximos dias, com as res
pectivas empresas, os novos contratos. 

A matéria suscita amplo debate, tendo a Comis
são Diretora decidido designar os Sehhores Dire--

tor-Geral, Auditor e o Assistente Técnico da Audi
toria para, em caráter informal, consultarem o 
Tribunal de Contas da União sobre o assunto. 

Os trabalhos são suspensos às doze horas, as
sifi:t permanecendo atê a obtenção da resposta. 

As nove horas e trinta minutos do dia vinte 
e nove de abril de um mil novecentos -e oitenta 
-e Oito, na Sala de Reuniões da Presidência, reú
ne-se. a Comissão Diretora do Senado Federal, 
presentes os Excelentíssimos Senhores Senado
res Humberto Lucena, Presidente, José -Ignádo, 
Primeiro-Vice-Pre_sidente, Lourival Baptista, Se
gundo-VIce-·Presídente, Jutahy Magalhães, Pri
meiro--Secretário, Dirceu_Camefro, Terceiro
Seci"etário, João Castelo, Quarto-secretario. Dei
xa áe comparecer, por motivo justificadO, o-Exce
lentíssimo Senhor Senador Odacir Sáilres, Se-
gundo-Secretário. _ 

Reabertos os trabalhos, o Senhor Direto~-Geral 
coriluníca que, em resposta à consulta, a T erceir;a 
lnspetoria do Tribunal de Contas da União infor
mou que, tecnicamente, não haveria obstáculo 
ao pagamento, desde que devidamente autori
zado pela Comíssão_Díretora. 

Diante do exposto, a Comissão Diretora decide 
autorizar, em caráter excepcional, o pagamento, 
à conta dos recursos orçamentários específicos, 
das despesas a que se refere o mencionado Pro
cesso n' 004485!88-2, advertindo, no entanto, 
que a Diretoria Gernl, a Subsecretaria de Adminis
tração Financeira e demais órgãos administra
tivos da Casa; na ocorrência de fatos semelhantes, 
devem levá~Ios, imediatamente, ao conhecimento 
do Senhor Presidente e do Senhor Primeiro-Se

-cretário, para que estes tomem aS me-didas cabf
veis, inclusive com a punição dos responsáveis. 

A seguir, concedida a palavra ao Senhor Dire
tor~Geral, este informa da existência do Processo 
n' 009261/83-4 e outros, que versam sobre a 
não renovação, em tempo hábil, de contrato entre 
o Senado Federal e a Xerox do Brasil S(A, susci
tando o mesmo problema anteriormente deba-
tido. __ _ 

Nada mais havendo a tratar, às dei hOias -e 
trinta minutos, o Senhor Presidente declara enc~
rados os traba1hos,,J:?~Io que eu~osé Passo; POrto, 
DiretOi-Gefal e Secretário da Ct;>~issãp_ Diretora, 
lavrei a presffite Ata que, depois de assinada pelo 
Senhot Pres_idente, v~ à public'ªç_ão. 

SaJa da Comissão Diretora, 3 de maio de 1988. 
· -Senador Hwnberto Lucena, Presidente. 

ATA DE COMissAO 

COMISSÃO PARLAMEI'ITAR 
. DE; INQOÉRJl'O 

Criada alray~ da Resolução 11' 59, de 
1987, destinada a apurar as irTegulari
dades e seus responsáveis pelas impor
tações de aUmentos por órgãos governa~ 
mentais. 

li~ Reu"nião. realizada em 
· 26 de abril de 1988 

Aos vinte ~ cinco dia~ do mês de _abr:f! de mil 
novecentos e oiteilta e_OitO; ãs· novêhoras e irinta 
e oito minutos._ na Sala da Comissão de Ecorlo~ 
m!a, presentes os Senhores SenadoreS Dirceu 
Carneiro, Mauio -Borges e· Gd Carva1ho reuniu-se 
a Comissão Parlamentar de lnquérlto, destinada 
a apurar as irregularidades e seus responsáveis 
pelas importações de aUmentos por órgãos gover
namentais. 

O Senhor Presidente_ declarou abertos os_ traba
lhos e convocou o depoente, Sr. Christopher Rohl 
- resposável pela empresa Gecom, que prestou 
o juramento de praxe. 

O senhor Presidente passou à fase interpela· 
~ria. ct;:~nceden~_o a palavra ao Senhor Senador 
l\1auro :S_orges que questionou o depoente a r_es.. 

peito' de-sua nacionalidade, situação funcional, 
as ati\ridades __ dese:n_volvidas pela Gecom e a razão 
de!a ter sido induí_da, representando a Sogevian
des, com'? a segund~ empreSa com contrato para 
a venda de carne_ à lnterbrás e as negociações 
preliminares que o_ consórcio So~a!Sogevian
des desenvolveu junto à Comunidade J;::conômica 
EurOpéia: - - -
_-:&ltisíeitâs as Suas ii1dagaçõéS q_Senhor Sena

dor Mauro Borg_es requereu ao depoente o envio 
de documentos que esdareçar6 a sua participa
ção nas negociações da carne. 
· Fm seguida,_o Senhor P~es!Peote pãssou a pa
lavra ao Senhor Senador Cid SaPQia d~ Carvalho, 
que passou a inquirir o depoente. 

Finalizando, o Senhor Presidente solicitou ao 
depo~nte esdare_cim~ntos sobre alguns pontos 
obscuros n"O depoimento. 

Nácta'-ffiais havendo a tí-atãi', o Sehhor Presf· 
dente~_encer(a a reunião_ informa~do ao depoente 
que_ poderá _reconvocá-lo caso considere neces
sário e, para constar eU Cle"ide Maria Ferreira da 
Cruz - Assiste!nte da Comis_são, lavrei a presente 
ata que •. lida e aprovada_será assinada pelo Senhor 
Presidente e irá à publicação juntamente com os · 
apanhamentos taquigr~ficos. 

AN?O À ATA DA 11• REUNIÃO DA C0-
/11/SSAO PARUiMENTAR DE INOOÉRITO 
CRMDA A TRA \fs'DA RESOLUÇÃO N• 059. 
DE I 987, DESTINADA A APURAR AS IRRE-

- · GULARIDADES E SE(JS RESPONSÁVEIS 
PELAS IMPORTAÇÕES DE ALIMENTOS 
POR ÓRGAOS GOVERNAMENTAIS REAIJ
Z4DA NO DIA 26 DE ABRIL DE MIL NOVE
CENTOS E OITENTA E OITO NA SALA DA 
COM!Ss40 DE ECONOMIA AS NOVE HO
RASE TRINTA E OITO MINUTOS DEST7-
NADA A OOVlR O DEPOIMENTO ÓO SR. 
CHRISTOPHER ROHL QUE SE PUBLICA 
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SE
NHOR PRESIDENTE. 

Presidente: Senador Dirceu CameJro 
Vice-Presidente: SenadOr Lourival-Baptista 
Relator: Senador Mauro Borges 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - De
claramos .abertos os trabalhos desta Comissãb 
Parlamentar de Inquérito. 

Convocamos o depoente Christopher Rohl para 
fazer o juramento aqui, diante da Mesa. 

Passamos a palavra ao relator da comiSsão para 
que faça as indagações que achélr pertinentes ao 
depoente. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)-Sr. Christo
pher Rohl, qual ê a naclona1idade de V_. S'? 

O SR. CHRISTOPHER RÕHi.- Brasileira. Nas
ci no Bràsil, em Belém do Pará. 

-O SR. RELATOR (MaurQ_Borges)- V. $• traba
lhou sempre aqwi no Brasil ou esteve no exterior? 

O SR CHRISTOPHER ROH~- Estudei no ex
terior _e traball:o no Brasil. 
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O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Estudou 
onde? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Na Inglaterra. 

O SR. RELATOR (Ma"ro Borges)- Est"do" 
no curso de_ humanidi;'l_des__oJ,l no curso profisw 
si anal? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Est"dei até 
os anos de Oxford e de Carobtigge ria -univer
sidade. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Tem for
mação universitária? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Nilo, não tenho. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)..,....-- O_seu tra
balho aqui no Brasil- rap.ldamente - tem sido 
em que áreas, em que empresas? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Eu tenho traba
lhado em poucas empresas, mas eu diria que, 
nos últimos 15 anos ou mais, exclusivamente em 
produtos pririlários, que se chamam co~odi
tles. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges).- Impor
tação ou exportação? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL- QUase (jue -ex
clusivamente exportações. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Em qual 
área? O senhor poderia mencionar. 

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Trabalhei para 
uma firma francesa chamada Goldsmith, -que não 
existe mais já faz múitós áriOS. -POsteriormente, 
abri minha própria empresa, GecOm que--vendi 
a um outro grupo francês que trabalha nesse mes
mo ramo. Então, passei a ser o diretbr, funcionário 
da empresà. É a atual, na qual estou trabalhando 
jâ há 15 anqs. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) ....:. V. Ex• é 
o Diretor-Geral, o Diretor-Presi.dente? 

O SR CHRISTOPHER ROHC- Dir~tor~Geral, 
exatamente. 

\El. §~RELATOR (tJ.auro Borges)- V. 5' conti-
nua--na Gecom? -

O SR CHRJSTO~ER ROHL- Continuo traba
lhando lá. 

O SR. RELATOR (Ma,uro 6orges) - Em qu.e 
ano V. S• fundou a_ Gecom? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Em 1969. se 
não me engano. 

O SR. RELATOR (Ma"ro Borges)- 1979? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL -· 1969. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - 1969. E 
era só de sua propriedade? 

O SR CHRISTOPHER ROHL - No início, sim. 
Minha e de outro sócio meu, mas ele não conti
nuou. 

O SR. RELATOR_(Mauro Borges)- V. S" tem 
alguma coisa de relevo, Importante a dizer sobre 
as atividades da Gecom? __ 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Não. A ativi
dade da Gecom é uina atividade em que agimos 
por conta e ordem de uma empresa s_ócia do 
exterior, que está virada para comprar produtos 
do Brasil. A sua atividade principal é a compra 
de produtos primários dó Brastrpara-iex];ortação. 
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9 SR. RE:;LA"rO-R_(_~;n-!ro·Barges)_-:- Que em_
presa é essa qUe faz isso na Europa, na_ F~ança? 

O SR, CliRISTOPHER ROHL- É uma empre, 
sa chamada Sucres et Danrés, que tem diversas 
ativídã:dés "eni diVerso~fpfóâiltOS: 

O -S_F. RELATOR (Mauro Borges) -Não traba
lha só com açúcar? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - T rabalharnos 
com cacau, :ca[é, carne, arro~ laticínios, casta
nhas, peixes, enfim, uma série de produtos. 

·bsR.REU\TÜR(MauroBÓ"fQes)-PeiXestam~ 
bém? E quanto a questão de pescado que foi 
liberado para importação, nesse período do Plano 
Cr!JZadO,Y. $" dela participaram? -

O SR. CHRISTOP.HER ROHL - Não. 

O SR.-RElATOR (Mauro Borges) -Atualmen
te,- quaiS-SãO" às diretorias e quais são as pess-oas 
que estão à testa das diretorias da GecOm? _ · 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Atualrnente. 
existem duas pessoas, que sou eu e um outro 
diretor que se chama HaroldQfaria. Somos dois 
diretores. 

. 6 SR-RELATOR (MaUro BOrges) -V. S• co
nhece o Sr. Racob Pien? 

O SR. CHRISTOPHER RHOL -Sim, ele traba
lhou na empresa e:_ atualmente, não-está traba
lhando mais; já deixou a empre_sa há algum tempo 
e ... ---

0 SR. RELATOR-(Mauro- Borges}- Trabalhou 
na sua empresa? 

OSR CHRISTOPHER ROHL- Trabalho" 

OSR. RELATOR (Mauro Borges)- Ele é brasi-
leiro? - - - -

O SR. CHRISTOPHER ROHL -:: É brôsileiro 
naiUrS.IiZado: 

O S~ .RELA.TOR (Mauro BQrges) - Qual é 
a origem dele? 

. O SR. CHRISTOPHER ROHL- Acho que nas
ceu no Irã, é de orlQem Arrnênia. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) -Arménia. 
Muito bem. V. S• mantém cantatas com ele? 

O SR •. CHRISTOPHER ROHl ..::.- Não o vejo 
hã algum tempo. Ele diS.se_qUe iriS. formar uma 
companhia para assessori.a e-não o vejo há algum 
tempo, nem sociãlinente, nem no tral>alho. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Nas nego
dações da Gecom, em 1986, ·no Plano Cruzado, 
para esse_ setor de importação, quem era o res
ponsáv_el? Já era V, 52_ _ 

O sR CHRISTOPHER ROBL ...:_ EU ef.?t 6 Dire
tor-Presfdente ·da Gecom na época do Plano Cru
zado. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Exato. É 
isso mesmo, Y~S!_era o diretor. 
Quem r.epreSentava a aecom rlas rieQodações 

da carne com a SEAP, ONAB e fnterbrás?_ Era 
V._S• mesino ou _quem era? 

O SR CHRISTOPHER ROHL- Quanto a e"ssas 
reuniões havidás em conjunto com esses organis
mos, em algumas vezes participei e, em outras, 
outro fundonário partldpou, inclusive a pessoa 
qUe V. Ex" citou e que não está mais na empresa. 

Éramos, na qualidade, representantes na empre
sa. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Muito bem. 

Ainda há um~ série -de peig~ntas, Sr. Presi
dente._Posso continuar? 

O SR. PRESIDENTE_(Dirçeu Carneiro) -.Pois 
nã9~ 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Que tipo 
de atividade a Gecom _desenvolve, prlndpaimente 
no Brasil? 

0"-SR. -(:1--iRlstbPHER ROHL- A nossa ativi
dade _é na busca de oportunidades comerciais, 
sempre por ordem e conta das nossas represen
tadas no exterior. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Quais os 
grupos privados brasileiros que têm participaçã-o 
acion_ária nª_s_yª_empresa ou na empresa da qual 
v. s~ é sócio, a_Oetom? 

-Q SR. CHRISTOPHER RQHL - Há algumas 
_ empresas, mas, no momento, !lão estou prepa
rado_ para lhe respondeL Posso lhe mandar poste-
riormente l1I1) doct.im~nto. -

O SR. RELATOR (Mauro 6.orges)- Pois_ não. 
V. S• fica me de'lendo esta informação. V. S• i1ão 
se lembra de pronto as principais? 

O SR. CHRISTOPHER-ROHL - Nao lembro 
de cabeça. V. ~ quer dizer capital votante. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Sim, o 
controle da. empresa é ... 

O <;R. CHRlST.OPHER ROHL - A capital vo
tante é nacional,. ITiaS-a-nOSSa- sócia francesa tem 
uma participação ponderante na empresa. 

__ O SR,_ RELATOR (Mauro Borges) - V1 S• fica 
de nOs rilandar essaS.informações, com a partici
pação e a percentagem de capitaL 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Perfeitameilte

Q_;iR. RE~TÜ~ (Mauro Borges} ~Que tipO 
de relação ou vinculação comercial existe à Ge
com e à Sogeviandes? 

OSR CHRISTOPHER ROHL-ASogeviandes 
faz parte do grupo que eu citei, o Sucres et DaiVés, 
e é uma empresa virada para a comercialização 
de carne. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)_- A Gecõm 
tem experiência no comércio internacional de car
ne? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Não. 

- O SR. -RELAXQR (Mãuro Borges) - Quafido 
o g_ovefTlO anuncio~r {I importação de carhe, e-m 
1986; e uma vez áeSigh.3áa a lnterbrás para fazê
la, a Gecom/SOGEVIANDES inarifeve cOntatos 
com essa empresa estatal? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Mantivemos. 

O SR. R~TOR (Mauro Borges)- Foi neSsa 
ocasião ou já ti~lúim c6ntatos an~eriormente? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL_- Quando ficou 
notório que_ o Brasil pretende importar produtos, 
e_u_na minha c.apacidaçle,_c:;omo re-presentant~ da 
empresa, estava na obrigação de procurar essas 
oportunidades, razão pela qual forilos pelos cami
nhos anunciados, procurando as empresas do 
Governo, que s.eriam as partes envolvidas. 



Maio de 1988 ... DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Quarta-feira 4 1243 

O SR. REL'\TOR. (Mauro Borges) - Gastaria sionàl da carne, como já lhe disse, então nós 
que V. S.! detalhasse is.so melhor. Qt,le tipo de _aCQmpanhamos o profissional da carrie que•foi 
ação Gecom/Sogeviandes desefivolvel! para che- · -o s.enbor Reger 'Hadria a essas reuniões, mais 
gar a ser incluída como a segunda empre.&_a no do ponto de vista de logística. 

consórcio com a Socapa? - - -O SR. RELA.TOR ( Mauro Borges) - Certo. 
O SR. CHRISTOPHER ROHL·- A !IO,SS,a atua- Mas o senhor não fez nenhuma proposta escrita? 

ção nesse_ caso foi entrar em cantata, na época, Só a verbal_? - - - · 
com os organismos encarregados do abasteci- 0 SR. CHRJSTOPHER ROHl- _ Não fizemos 
mente. Então, dentro do processo normal comer- proposta escrita, porque não_ havia nenhuma con-
dal, procuramos os dois organismos que, na épo- dição de oferecer e,a.me ao Brasil do Merc~do 
ca, eram encarregados do setor. Comum Europeu, aos preços do Mercado Ço-

0 SR. REL..:.A.TOR (Mauro Borges)- V. &-falou 011..1m Europ~u. que seriam os_ preços entre quatro 
diretamente com quem? Com o" Ministro? Com e cihco fnij dólares a to.nelada métrica. Para que 
o_encarregado? pudéssemos oferecer_ carne_ ao Brasil teríaiT)os 

o SR. CHRISTOPHER ROHL _ Nãq. Contac- que incluir o Brasil na lista dos países que gozam 
tamos, na época, a ClNAB e a SEJ\P e solicitamos ---elos benefícios do subsídio do Mercado Comum 
reuniões. Houve vârias ret.miões em conjul}to, on- Europeu. Então, haveria necessidade, primeiro, 
de a empresa se colocou à disposiÇão. ·de conseguir autorização do Governo b~.:asileiro, 

para que fôssemos ao Mercado Comt~ni Europeu 
O SR. RELATOR _(Mauro Borges)- Mas V. efizessemosumaleiespecial,nobbjodoMercado 

s~ proc::urou especificamente o chefe. d& _QNAB COmuTn Europeu:]3araqu€: o Brasil tivesse Ç!çesso_ 
ou' o chefe da SEAP, o secretário executii"o? ao" sub_sfdio ~. portãhto, não tínhamos condições 

O SR. CHRISTOPHER ROHL _ Não. Nós prq- nenhuma de dar uroa,oferta firme, sem _qu~_ hou-
curamos os dois organismos e· foram feitas reU- vesse autorização de Parte do Brasil. 
niões em conjunto. O_S_R:- RE0\T6R (Mauro Borges) - E- esSa 

O SR. RELA.TOR (Mauro Borges)_ V. S'proC:u- autorização foi dad8? _- ---=- - -

rou quem? o senhor João Bosco ·ou o $enhor _ O SR Cf::IRJSTQJ?.t:Jj:g .!SQHL - ~sa ~utori-
José Carlos Braga? zãÇád foi dada através da lnterbrás. 

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Nós procu- OSR.RELATOR(MauroBorges)-Numareu-
ramos os organismoS e, evidentemente, a~ p~s- nião q!Jando já estava a Socapa no negócio? 
soas que nos foram indicadas para conversar fo-
ram os titulares dos dois çrganism_os._ O~ titulares O SR. CHRISTOPHER ROHL- Não posso pre-
na época foram 0 senhor Basco da OttAB e 0 cisar quando a Socapa entrou ou não entrou. 
senhor Braga da SEAP. Eu sei que antes -pelo menos o que eu entendi 

....:..:.... qué o- GoverÍló 'déliberasse como a operação 
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. _S~~ciirí-_ Seria fe"íta riOs -n:õs- ãpreSentámos c0lifó""Cãl1di-

giu-se a eles e houve reuniões? déitciS.~- -- _- --- - - ~ . 

OSR. CHRISTOPHER ROHL-Houve reuniões O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mas o se-
em conjunto. - - - ~~~--~ nhor, que é um homem atívo, experimentado, 

ê dare que já tinha um conhedmento que a Soco
O SR. RELA.TOR (Mauro Borges) - Era só . pa estava no negócio. 

V. S•, por parte da Gecom? ----
0 SR. CHRISTOPHER ROHL- Não. TinharriOs O SR. _ÇHRJSTOPHER ROHL - Nós já tfhha-

. mos informação que eles estavem no neQôcio. 
os representantes da Sogeviandes, nOs ·e a equipe Exa_tamente. 
das pessoãs desses organismos. 

OSR REI..ATOR (Mauro Borges) -As c_bnver-
0 SR. RELA.TOR (Mauro Borges)- Quem era sações com a So~opa foi o senhor quem fez ou 

o representante_da Sogeviarldes? · foram feitas na Europa os contatos da Sogevian-
OSR. CHRISTOPHER ROHL-Naquelaépoca, des com a Socapa? 

foi o senhor Roge r Hadria. o SR. CHRISTOPHER ROHL _A Sogeviandes 
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Dessas e a Socapa formaram um consórcio a partir da 

reuniões participava só o Dr. José Carlos BLaga, aut~rização do Governo brasileiro. 
só o senhor João Basco ou ambos? ____ o SR. RELA.TOR CMa_urq Borges) -Sim, i~so 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Ambos, eu sei, isso foi público. Eu quero saber ex atam ente 
0 SR. RELATOR ( Mauro Borges)_ Esse pri- isso; para eliminar os c_ontatos dct Sogeviandes 

com a So<:opa. Foi c) senhor ·que fez na Europa 
meiro cantata, o senhor se lembra quando foi? esses cantatas? - -

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Eu infelizment• - - O SR. CHRISTOPHER RQHL ~ Que eu s.aiba, 
não p·asso precisar datas e 0 moiT)ento certo, na6 poSsO lhe informàr na:cta dos encqntros_ ~Qtre 
porque jã faz algum tempo. Socapa e Sogeviantes posterior à deciSãO do Bra-

0 SR. RELATOR (Mauro l;lorges)- Q s~- -silporque,realmente,nãoparticipeiemnenhuma 
nhor os procurou para entrar nos negócios na reuniã_o c:om a So~opa no exterior. 
Europa, na participaçãO. -o ·senhOr fez ãlg_Unia 0 SR. RE.l.ATÜR (MaUro BOrges)"":":' MaS 0 -se-
proposta escrita? nhor é um representãnte aqui, é clat:_o que o se-

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Nós nos identi- nhor devt_a, quando compareceu lá, já saber que 
ficamos como um fornecedor de carn~s sério, havia um entendimento na Europa da Sogevian
com tradição de 20 -~mós no Brasil, comQ forne- _ des col1'1_ a Socapa. lsso não foi aqui. Eu quero 
cedor de carne. Eu, pessoalmente, não sou profis- sab_er_que parte o senhor teve nisso? -

O SR:.CAR1STOPHER ROHL- Absolutamente 
nenhum_a parte-nesse .encontro. -

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Mas sabia 
disso, não? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Não. Eu sabia 
que houve o relacionam-entO entre as duas, ctepois 

- da decisão do GoVerno em que e5úiãs--auas_empre
sas fos_sem esco_Jhid~ para f~~r ~ oe~~ção. 

O SR. -REL\TOR (Mauro Borges)- O senhor 
- acha então que só depois que o Governo brasileiro 
-espontaneamente~Cãlndo do céu, aceitou o negó-
cio da_ Sogeviandes com -a: S6ê0pa, ai é que- o 
senhor tomou contato com esse problema, enfim, 
fi.tcou ~abendo da paitlcipação da Socapa? O se
nhor oltcha que isso ocorreu aqui no Brasil, o se
li.hor acha que teria cabimento, seria viável um 
entendimento d~ssa nature2:a quando as firmas 
-eStão-no'E:xterior, esse assufl16 se-r reSolVido aqui? 
É- dare que houve um entendimento prévio; Eu 
quero saber que parte o sénhor teve nesse enten-
dlinento? · - · 

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Nenhuma par-
te. ' 

O SR. RELA.TOR (Mauro B_orges)- O s_e:ohor 
não sabe queffi fez? -- ---

0 SR CHRISTOPHER ROliL -, Niio tenho qe
nhum conhecimento sObre eSsa parte, de manei~a 
que não posso lhe informar. - . -- - .----

O SR. RELA.TOR -(.Mauro Borg~s) _--:_ t_ia_s _n~_? 
lhe parece óbvio que foi feito, lá, na Europa? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL ,..- Não. 

O SR RELATOR (Mauro Borges).-_Ah, o Sr. 
não sabe? Muito bem/ 

O Sr. achou que a Socopar, quando ~o negOCiO 
estava todo com ela, por que foi dar a metade 
para a Sogeviandes? Por quê? De graça? Por ami
zade?_ . 

· O SR. CHRISTOPHER ROHL- Não posso lhe 
responder. A única coisa que posso dizer éo que 
acredito que no momento em. que o Brasil, as 
autoridades brasileiras, resolveram tomar uma de
-ciSãO-cOm relação a esse problenla da carne, evi
dentemente, ficaria mui'to difí~iljuStificar a presen~ 
\;a, talvez, de uma emPresa. Isso foi_o _que entendi. 
E dificil você dar uma empresa a totalidad~ da 
importação. 

O ·SR. RELA.tóR (Mau.ro Bo-r9es) -::-Mas_ por 
quê? Por dificuldades materi~is ou por questões 
de salvaguarda?-

0 SR. CHRISTOPHER ROHL-Talvez para mos
trar maior lisura nos procedimentos das autoli
dades d.a época, porque acharam por bem, acre
dito e_u, que deveria haver mais do que uma firr_na 
envolvida na operação. -

__ Q_SR. RElATOR (Mauro Borges)- Mas mes
mo sendo a Socopar, uma firma ·praticamente 
estatal? Ainda precisaria haver maiores demons
trã.çóesde lisurq? O Si. acha que havia essa neces-

- ·sidade? -- - -

O SR. t:HRlSTÓPHER RO'HL- -Não digo -em 
relação à parte exterior. Não sou ce)nhece9or da 
mecânica do Governo. mas sempre ouço dizer 
-que realmente dar para uma comPcfuhia não é 
Urp procedimento norrôal. 
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O SR, RELATOR (Mauro. Borges) - Ehtão, o 
Sr. não tem mais nada a esclarecer a. respetto 
da formação do consórcio .Sogeviandes e Soco~ 
par? - - -

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Não. A_ (i nica 
cisa que posso acrese_n_~r_ _é_que na época qu_e 
nós tivemos reunião em conjunto_ com os organis
mos, ficou muito claro .que era uma operação 
muito especial, ou seja; uma oper~ção que preci
sava de empresa de muita confiabilidade, suporte 
fmanceiro para atingir detenninados objetivos. 
Os objetivoseram muito claros! o· Brasil que preci
sava comprar 100 rriil toneladas, que não é pouco, 
predsava criar uma lei no Mercado Comum Euro
peu, dando subsídio ao Brasil, precisava conse
guir a cota Hilton, q4e é__autorizaç:ão para o Brasil 
vender para o mercado comum eyropeu. 

Uma cota que o Brasil teria para vender para 
o Mercado Comurt:~ Eu~opeu, aos preços do Mer
cado COmum_ Europey, ou seja, 4 ou ,5 mil dóla
res, uma certa fçrça financeira porque teria que 
apresentar uma Perfomance ~ond, quer dizer, 
uma garantia bancária de s'mu dóiàres' por tone
lada métricaliberada somente para o Mercado CO: 
mwn Europeu, depois da totalliberaçào e interna
mento da carne no Brasil. Apesar da venda ser 
FOB para o Brasil só nóS podíamos receber de 
voha nossos 5 mil dólares depois da carne ser, 
efetivamente, internélda no Brasil, porque não 
podia ser reexportada. "Acre_dlto eu _que reunindo 
todos esses problemas, todas essas caracterís
ticas, o __ Govemo -resOlveu, tambér:r:i dentro _do sigi
lo, usar ~s duas empfesas, que na época eram 
as duas maiores do setor, pelo menos na França. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-0 Sr. teve 
ajuda de elementos_ ligados ao Governo, ou as 
pessoas que deddiram; o Sr. teve, afinal de contas, 
algum padrinho? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Não Sr. Sena
dor. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) ..:_ Não tem 
cantatas com pessoas de influência para ajudar 
na dedsão? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Não; foi pura· 
mente os_contatos comerciais dentro d_o âmbito 
do nosso trabalho normal. __ 

O SR. RELATOR (fv\a_uro Borges) - O Sr. só 
tomou cantata .com a Sogeviandes_ - porque 
o Sr. é o representante e era. e é ligado à Soge
viandes -.o Sr._ só.Jomou _conl:t~cimento que 
a Sogeviandes estava ligada ao negócio 'na reu
nião, ou teve contato telefônico, oi! por correspon
dência, ou teve uma orientação da Sogeviandes 
sobre a condução dos negócios?" 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Não. Quando 
a Sogeviandes soube do riegócio,e ela soube an
tes da Gecom, porque ela é a tradicion~l compra
dora de carne no Brasil; ç:ompra a carne de São 
Paulo, do Rio Grãhde do SUl, de maneira que 
está no dia-a-dia muito mais envolvida com as 
pessoas ligadas com a carne no Brasil, ela nos 
avisou de que haveria esses boatos no mercado. 
Então, eles vieram para o Brasil junto com a Ge
com, na parte logística brasileira; nós entramos 
em contato com _os organismos da época de 
abastecimento. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Bom, en
tão agora se esclareceu o que estava um pouco 
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obscuro; Quer dizer, que ante_s daquela reunião 
-onde hOuve o acordo, de faz~r a imp9rtaçao, a 
fo,rmalização final, já. h~a. ~~~n:'len~qs q.a_ Sqge-
viandes? ·- · 

_ Q SR CH~STO~ ~ RQHL ----:-- Sim Sr.~. para 
fazer o trabalho de apresentação da empresa, jun
to aos organismos brasileiros. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Quando 
veio o pessoal da Sogeviandes? 

- Ó SR. CHRISTOPHER ROIJL- Eu não Sei preci
sar datas, mas Se V. Ex' quiser eu pôsso colocar 
exatamente as datas. Temos que recordar quando 
ê que hoUve as primeiraS Viageils para ter cõntato 
com o Governo brasileiro ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Eu gostarta 
que o Sr. também mencionasse, dessa equipe 
da S_ogeviande&, que veio da França, o noni.e de 
seus integrantes. 

O SR._ CHRISTOPHER ROHL- Perfeitamente. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Essa de
-monstração de capacidade da Sogeviandes de 
realiZar a compra, de participar, digamos, docu
mentos informativos sobre capacidade financeira, 
etc. da Sogeviandes; o Sr. levou nesse dia_ ou 
nos cantatas preliminares? 

O .SR. CHRISTOPHER ROHL - Nos contatos 
preliminares. 

O SR._ RELATOR (Mauro Borges)- O Sr. entre
gou alguma documentação? 

O SR. CHRfSTOPHER ROHL - Nõo. Entrega
mos aqueles folhetos da empresa, e inclusive 
mostramoS o.que ê o grupo, a totalidade do grupo 
no rnlJ.ndO de comando. O que ela representa 
como, talvez, a maior empresa francesa de cOm
m.odÍties, a ni1rnero" um, ou entre" as' prlinEiiraS 
da F~ança. - · 

c O SR. RELATOR (Mauro B_orges)-Quem pre
sidia ess_g __ reunião? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - As reuniões 
er2fm 'feitas em- Cdrijlui.fu,' então não Podia deter
minar qUem era o nfunero um ou o Ji.úmero dois 

-·nas reuniões. - - - · - -

O-SR. RELATOR--(MãUrO-Borges)- Quais 
eram os dois primefros, então? · 

O SR. CHRISTOPHER ROHL.- Acredito que 
o-sr. -Braga e o Sr. Bos_co eram os principais 
interlOcutores na operação. -

ci SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Sr. teve 
algum cantata com o Sr. Braga, e o Sr. Basco 
antes dessa reüniãO -ou depOiS desSa reuriiao? · 

___ O SR.-CARISTOPFJER ROHL - Tivem-os córi-· 
tato de traPalho, exclusivam~_nte, çom o sr: Basco 
e o Sr. Braga nos se~ g<!_binetes de trab_alhÕ. 

: o sR: RElATOR (M~uro-B~rges) ~Antes não? 
Não teve cantata? _ 

O SR. CHRISTOPHER ROI:IL - Não conhecia 
ne:rn um-nem outro antes do$ primeiros contatos. 
e os primeiros contatos_aconteceram quando veio 
o Sr. Reger Had_ria do exterior. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- O Sr. teve 
Corttato ou conhecimento de alguma nota técniCa 
ou informação escrita, pela qual a Sog_eviandes 
tivesse sido indicada como capaz para venderdes-

sa carne à lnterbrás? Nota técnic.a ou informação 
escrita pela _qual a Sogeviandes tivesse sido indi
cãâa? Como o Sr. récebéU o documento de sinal 
:yer~~ para a.SóSe_vi_arideS? · ' · -

O SR, CHRISTOPHER RQHL ..;., llepois que 
o Govenlo brasileiro resOlveu fazer o consó'rcio 
daS duas empresas foi-nos comunicado pela ln
terbrás, que foi a empresa escolhida pelo Governo 
para executar esse contrato. Então, a partir da'que
Je momento, nós tivemoS sempre cantatas com 

_ Q Q6VêTno;junto coiil represéntanteS da Interbrás, 
SEAE' e CiNAB_,_ para desenvolver exatamente .a 
parte C'?fTler~_ial do ;:ontrat<?· _ 

O SR. RELJ\TOR (Mauro Borges) - P.Or que 
setia, ·além_ d_essa idéia -de inelhorar o aspecto, 
assim, da lisura, duas firmas. 9 Sr. ach_~ que isso 
foi wn aspecto talvez relevante, o Sr. admite? Hou
ve alguma outra vantagem que a SogeViafldes 
teria feito- para melhorar a compra que o Brasil 
fazia apenas pela Soc:opar? Que algo a Soge-

. viandes ofereceu que pudesse ela entrar, pegar 
a metade da ir:n_portação, do bolo? Que algo inte
ressante ela poderia ter oferecido ~orno vantagem 
para o nosso País? 

. O SR. CHRISTOPHER ROHL- A partir do mo
ménto em- que o· Govemotesôlveu que -não iria 
fazer por uma - e raiõeS eu hão posso lhe dizer, 
acredito que seja exatamente _pelo fato de que 
é__botório_que dificilmente no Brasil se faz Uma 
operação com uma empresa - a partir desse 
:momento essa empreSã, exatamente, trouxe 
a-qUelas características que eram necessárias para 
a operação. E -tanto é que ess_a_ operação foi _o 
maior sucesso. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -0 Sr. acha 
que ela nãO· ofereceu- nada de _especial, então? 
O Sr. aChã _que houve algum aspecto_negativo. 
porque o Sr. está dizendo Cjue foi o maior sucesso? 
O Sr. acha que não houve nenhum aspecto nega
tivo nesse acordo? 

_ O SR. CHRISTOPHER RCÍHL ~Não, Senador. 
.Acho que es.sa opê"ração foi absolutamente tudo 
o que o Brasil pediu em termos de preços~ condi
ções. A carne foi comprada a um preço inferior 
ao-da carne americ'ana que, por sinal, não entre
gou na época ce~. -~on~egui~_os a l~i do· Mer
Çado Comum, que desse ao Brasil o direito de 
gozar desse subsídio. Q_ Brasil comprou a carne 
a seiscentos e poucos dólares, inferior ao preço 
americano. inferior também à compra que a Rús
sia faZ, tradicicinalmen~e. no Mercado Comum Eu
ropeu. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -0 Sr. acha 
clue nós devemos basear as nossas atividades 
comerciais Com i-eferênéia aos Estados Onidos 
e~ Róssia? 

O SR. CHR!STOJfHER ROHL ~ Eu acredito 
que sim. Não existem outr:Qs parâmetros para o 
senhor estabelecer o preçO, a nãO se~: atravé:s de 
negócios feitos. E a Róssia é o tradicional com
prador do Mercado Comum Europeu. Anualmen
te ela vai lá e compra as suas 100 Ol:J 150 mil 
toneladas e, obviamente, como cliente dO Mer
c:~do ÇoniunlEüropeu~ ela deveria gozar de maio
res descontos. Ao passo que o Brasil, que_é_ wn 
concorrente do Merc;:ado Comum Europeu, nós 
~mos exportadores de carne, eventualmente 
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ocorreu esse caso, o Brasil gozou de um desconto 
excepcional. 

O SR. RELATOR (Mauro. Borges) - En1;áo; e 
multo estranha a re~U_dad_e para com que o senhor 
está fa1ando. As negociações com a Socapa eram 
de 600 dólares, quando entrou a Sogeviandes 
passou a ser de 635. ComO o senhor ~lica isso? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - É muitO sim
ples. Acho que em comércio o senhor pode estaM 
belecer o seu preço, necessariamente não quer 
dizer que o outro parceiro vá concorda,r. Acho 
que a raixa de preço que foi de 5%_ mais QU m~nos 
é absolutamente normal numa op"eração. ' 

O SR. RELATOR-(Mauro Borges)- Bom, mas 
ela ia entrar, já participar de uma compra; p'eQari
do a metade do- bolo, ainda cobrou 35 dólaies 
a mais por tonelada? Acho isso _estranho. Eu não 
tenho uma explicação, ainda não consegui enten
der. 

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Ela não cobrou 
35 dólares. Ela co_mprou por um preço final que 
chegou àquele preço. -

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Então, pelo 
que o_Senbor está diz'endo, ·eles acharam que 
estavam vencJ~nçlo mujto ,baixo e, então, resolve
ram aumentar um pouquini;lo .. 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Entendo que 
o Governo brasileiro usou como parâmetro o pre
ço americano e, evidentemente, para tentar fazer 
um melhor negócio ainda soltou um preço de 
600 dólares. Esses 600 dólares, necessariamente, 
nã6 eram o preço final. Só porque o Brasil deter
minou 600 dólares, anterior até a uma lei que 
desse ao Brasil o -direito de gozar do ·subsídio, 
não implicaria que o Brasil, automaticamente, Iria 
comprar a esse_ preço.- Então, quando o preço 
foi dado, o Brasil não teria o direltQ de çom_pr~r. 
Então, a partir do momento em que se entrou 
em negociações com o Mercado Comum· Euro
peu para que o Brasil tivesse acesso a uma lei 
especial, e foi criada uma lei especial para o Brasil, 
que desse esse direito ao Brasil, e mais incluída 
a cota Hilton. 

O -SR. RELATOR (Mauro Borges)- Lei" espe
cial de onde? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Do Mercado 
Coinum Europeu. Qnia lei que eles tiveram que 
fazer para que o Brasil entrasse no subsídio. 

O SR. RELATOR (Maqrq !;)g-ges)- O senhor 
conhece a representação da Socapa aqui no Bra
sil? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Que eu saiba, 
a Socapa não tem representantes no_ Br~sil_. A 
partir da declsão __ do Governo em fazer um consó(
clo, eu pass_ei a conhecer, a partir daquele mo
mento, o representante deles, não conheci ne
nhum representante deles no Brasil. 

O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges)- O s~~bor 
não sabe se há uma representação permanente 
aqui? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Não sei infor
mar. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -A Soge
viandes e a Socapa tinham realizado juntas, antes 
desse negócio, algum outro no território Qra.si-
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!eira? Eles tinham feito algum contato com algu-
ma sociedaCie antes? · 

·o -sR~ CHRISToPHER ROHL - Não sei lhe 
informar sobre esse aspecto. Até onde sei, não. 
J'v\as para lhe dizer com Certeza teria que consultar 
·a ·casa ãiités. - - - · -

O SR. REIJ\TOR ·(~uro J3prges) - De ,que 
forma a SogeViandes foi convocada para a reu
nião de 13 de maio de 1986; em Brasília, data 
em que foi apresentada para a Interbrás para ser 
empresa venc-edora da carne ao lado da Speopa, 
a ~statal.brasileira~ De que forrna a SoQeviandes 
foi convocada paré;t ~ta r®nião do dia 13?. 

o-_sR. CHRISTOPHER RoHL - Isso eu não 
posso infqrmar, porqu~ não estou precisando exa~ 
twoente a_ data. 

- -o SR. RElÃTóR (Maluo--Bor9es) o- Foi 1;3 
de maio, foi a reunião que fez o negócio, que 
formalizou. 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Essa reunião 
foi assinatura? 

Senador, eu teriã qUe r.ecordar isso, por~e- eu 
não precisei bern__a,s J;"euniões, de datas, d,e ma
neira qu~ ~u não sei informar a respeito . dessa 
reunião. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Ma~o_Se
nhor participou dela? 

O SR CHRISTOPHER ROI-iL- Possivelll)ente, 
sim. 

-0 SR. RElATOR (Mauro Borges) - Mas um 
assunto dessa importância o senhor não se lem
bra bem? -

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Não, porque 
éu tenho Outras atividades, também, na empreSa; 
haVia reuniões em qUe eu participava e, às Vezes, 
como eu tinha outros afazeres, tratava de outros 
afazeres -:e _iam-outros representantes; enfun, inclu
sive, para acompanhar o pessoal técnico nosso, 
que eram aquelas pessoas que conduziam real
mente a negociação. 

O SR, RÇI..ATQR (Mauro florg~s) -.::Mas o se
nhor admite que esteve presente? 

Q_SR. CHR~PHER ROHL- Nessa reunião 
eu nãO possO lhe afirmàr se eu, pesSOaJtnente, 
pessoa fisica, estive lá; é. possível, mas eu_ teria 
que recordai' iSsõ, quem foi a pessoa, no dia 13 
-dema"io. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -,-'\ntes dCS:. 
~ reuni4o, _a primeira, a Sogeviandes mantev:e 
cantatas pessoais com o Basco e o José Car}ós 
Braga? Sim, o senhor devia fazer os cantatas preli
minares. O senhor participo_u dos cantatas ·preli-
mJnares? , · -

O SE. CHRISTOPHER ROHL - Quando nós 
identificávamos a oportunidade comercial; nós 
agíamos em conjunto cOrh os nossOs represen
tados; fomos procurar os organismos e tivemos, 
como disse a V. Ex', r~uniões em conjunto çom 
eles a respeito da importação da carne. Posterior
mente, junto com a lnterbrás, _sempre, e, depois 
do consórcio, obViamente, serripre junto éom a 
outra parte. -- · -

O SR. RELATOR _(/Y\auro Borges) o- O senhor 
fala bem o francês? 
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O SR. CHRISTOPHER ROH~- Falo. Não digo 
correntemente, mas falo. 

O SR. FELA TOR (Mauro Borges) -Quer dizer 
que quando veio esse pessoal da Sogeviandes 
Para cá, naturalmente, o senhor manteve conta
tos, como representantes dele, de certa forma, 
o senhor teve cantatas, fora das horas de serviço ... 

ó SR. CHRISTOPHER RQHL-Absolutamente 
óbvio. Com o pessoal da Sogevian~es. sinl. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Nessa reu
nião do dia 13 de maio, ao ser definida em 100 
mil toneladas a quantidade de carne, fic.;~ram acer
tadas, também, as especificações técnicas-dessa 
carne? 

o· SR. CHRISTOPHER ROHL - Eu acredito 
que alguns parâmetros foram est21belecidos. Não 
estou especificamente lembrado em relação a es
sa r~Ur:tião, ~a condição da carne foi estabelecida 
naqUele momento ou s6 O volume e periodos 
de- embarqUe; nãO posso- pi'edsar em que mo
mento a ~ua~dade da c-~~~_fo_l ~~eledda. 

o-SR. RELATOR (Mauro Borges) - Quando 
é que o senhor tomou, então, com toda certeza, 
a partir de que data o senhor passou a ter conheci
mento-das condições técnicas? 

-'o~SR. CHRISTOPHER ROHL -·Não posso lhe 
dizer ã c dàta, mas, evlderitemente, foi ai parti i- do 
momento em que a Interbrâs entrou numa nego
ciação conosco, de características privadas e 
abertas; parà que nós tivéssemos o ãmparó para 
poCier.-ir ao Mercado Com'um Europeu e entrar 
na concorrência. · 

OSR. RELATOR (MauroBorges)-Querdizer, 
insistindo mais uma vez no ponto, a passagem 
do preço de 600 -dólares para 635 o senhor acha 
Que.fõf Ui-nã exigência da Sogeviandes, da Socapa 
ou de ambas, ou foi uma oferta espontânea. do 
Gôvémo· brasileiro para que não comprasse por 
preço_ tão baixo? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Eu acho que 
o Governo bras1leiro estabeleceu o preço de 600 
dólares, como eu disse, e o fato de ha\!er uns 
5% (cin_cO Por cento) a mais não invalida a opera
ção, porque quando o preço foi dado não foi 
~do em cima de algum parâmetro profissional. 
foi dado em cima de um preço, numa tentativa 
de .ser o melhor possível e, sabendo que dentro 
de uma negociação entre paises, sempre vai haver 
um diferencial- isso é fatal, tinha que acontecer. 

o SR. REI.ATOR (Mauro Borges)-Há alguma 
norma da CEE; que reserve O_ se!J mercado d\!ls 
empresas sediadas e- atUantes ri.os teirlt6rios d9 
Mercado ComUm? 

· O SR. CHRISTOPHER ROHL - EY não posso 
dar uma resposta profiSSional nisso. Entendo que 
sim, s_empre fui levado a crer que sim. Acredito 
que as leis nesse Sentidõ, realmente;-indicam que 
esse é o caso. 

O SR. RELATOR (Ma<IrO Borges) - Qual o 
tipo de negOciaçãO ·prelimihar que o Consórcio 
Socopa.:-:-5ogeviandes desenvolveu junto à CEE, 
ant·es: de a-ssinado o contrato com a Jnterbrás? . 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Foi um traba
lho _específico: de nj> l. conseguir esta Jei. para 
que- o Brasil fosse i~cluído na lista de países q_ue 
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·gozam de desconto e, n" 2, conseguir, também, 
para o Brasil, a Hilton quota, que -é- o -direitO de 
vender um número. "x"- de- carne a- um_ preço do 
Mercado Comum EUrope-u. Esse for o :nosSo tra
balho principal de desbravar a parte da impor
tação pelo' Brasil. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Então; o 
senhor está confirmando que antes desse acordo 
formal do Çonsórcio Socopa-Sogev!ãndes ho_u
ve entend!f,nentos entre eles na EUrópa. 

O SR. CHRISTOPHER ROHL ~ J'lão, não. 

O SR. RELATOR (Mauro Borge_s) --0 ,senhor 
está diz~do isso. 

O SR. 'CHRISTOPHER ROHL- Não, esse con· 
trato entre a SogeViandes foi feitO depois- dé o 
GoVernO brasileiro já indicar as ·duas empresas 
como consórcio. O trabalho se fez depois da deci-
são do Governo brasileiro: - · 

· O SR. RELATOR (Mauro Borges) - O séllhor 
tem certeza disso? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL ~ Te ilho, sim 
senhor. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - É uma 
coisa muito estranha,· duas firinas Que atucim nu
ma mesma cidade, no mesmo país. acabam fa
zendo um casamento, um acordo e,_ para fazer 
isso não tiveram cantata preliminar. Isso é difícil 
de conceber. 

O SR. CHRISTOPHER ROHL -São finna$ con· 
correntes. 

OSR. R;El..ATOR (Mauro Borges)-_É estranho. 
Aobterii;ão de uma quota Hilton de.S mü tonela

das pelo Brasil foi motivada basicamente por quê? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Porque o Brasil 
queria ~feti~ O me1hor negOcio póSsLVel. -

O SR RELATOR (Mauro Borges)- Mas, quem 
é que sugeriu isso, o pessoal da-lnterbrás- ou o 
pessoal da Associação Brasileira ... ? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Isso veio no 
bojo das negociações da parte brasileira. A parte 
brasileira sugeriu.. ' 

O SR. RE.LJ\TOR (Mauro Borges)_:_ Houve exi-
gência? - -- - · -

O_SR. CHRISTOPHER ROAL- Houve exigên· 
da dentrç do contrato. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) --Apesar 
dessas negociações, ao .ser realizada Ç! adjudi
cação, no _dia 20 de junho ...;..... depóls de quase 
um mês.---:- a CEE não aceitou a· Propõsta das 
duas empresas: Socapa e SQgeViandes. Qual foi 
o motivo dessa recusa? 

0 SR. CHRISTOPHER ROHL = Não sei infor· 
mar. 

O SR."REl..ATOR (Mauro Borges)- Náo sabe? 
É estranho, O" senhor, um representante da Soge
viandes aqui, não estar a par dessas coisas funda
mentais. 

O SR. CHRISTOPI:IER ROAL_ ~ J;les não me 
informam o que acontece lá nas áreas profissio
nais.. Eles n,i;.o _são_ obrigados a me informar e 
eu... · _ -- -· _ 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- É uma 
co!sa tão importante que.o neQócto nem foi aceito 
'pelas autoridades da CEE. -· · - · · -
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O SR. CHRISTOPHER ROHL - Eu não sei 
informar, mas terei "o ffiáxirTtõ prazer·de pedir que 
-:-:_se e~_-fiZesse _um .questionário para a_ Soge
viandes----=. ela teria o máximo prazer de responder 
todas as partes com relação à parte Europa. EU 
nã:ó tiVe: .. 

Q,SR. RELAl:QR (Mauro Boyges) ~ Estã bom. 
É estranho isso~ __ -· ______ . -~--- ., , . -· 

Alriterbrás, tendo erri vista a data dessã Plim.Eiira 
adjudiCãÇão, encaminhou ao consórcio algwna 
nomeação o_u_ indica_ção_ de_ navios, de forma a 
iniciar o transporte dessa C?~me para o Brasil? 

Entendeu a pergunta?_ 

O.SR. CHRISTOPHER RÓHL·-· Não, ru;q' e~
~ndi._ 

O SR. RELATOR (~a4ro J>orges) ·_:_Veja bem, 
a Interbrás, tendo. ern vista a data_d!'!ss<fprimeira 
adjudicação, o primeiro contrato aqui, antes do 
veto da CEE, ela torilou alQumaS providências 
para o- transporte, para antecipar e não perder 
tempo? O senhor está a par disso? · 

O SR. CHRISTOPHER ROHL ~A parte opera· 
ciçma_i, ou seja, os contratos a nível logísticO, fora~ 
feitos diretamente eritre a lnter_brás e as empresas 
do consórcio. N6~ não acomp,anhamos Lss9, foi 
feito âireto. - · - · 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O senhor 
não está a_par? 

O' SR. CHRISTOPHER ROHL- Não acompa· 
nhamos isso em nada. 

- os"R. RÉLATO~ (Mauro Bo[ges)- Quer dker 
que depois de fazer 'J negócio o serihor· ficou 
completamente fora ·e· não tinha interesse ne-
nhuni? · 

O SR. CHRISTOPHER .R.OHL. ~ Absolutamen· 
te. Não havia a questão de interesse, é que nóS 
não _tínhamos como contribuir maiS na parte lo:-_ 
gfstica,-j,orque paSsoU a -ser _uma_oPei-ação co
mercial entre duas empresas com a -execução 
n~aJ de um <:Ó~ato. · 

O SR. RELATOR (~Uf9 Borges)-- Nesse dia 
26 de Junho, o senh~r e~ta'ia na Europa ou não? 

.. Q S.&.Q:JI~ISTOPAEILROHL -_;1,6 de )unho?' 
Por que 26 de junho? Não _sei ... . 

O SR. RELATOR (Maliró:Borges)- Não sabe. 
O senhor foi à Europa nesse pêrfodo de nego
ciação? 

. b SR. CHRISTOPHER ROHL- Nãó. Eventual· 
mente poderia estar lá mas, já não me lembro 
nas negociações de nenhuma viagem para a Eu
ropa. 

-O SR. RElATOR (Mauio Borges)- O senhor 
teve c:ontato com um elemento da lnterbrás, dos 
d~ores, o Dr. C6berlirii?-- --- • 

. O SR. CHRISTOPHER ROHL - Coberlini? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O~enhor 
---o-,conhece? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Conheço. 

Conhecemos na Interbrás, a partir dq momento 
em _que identificamos a oportunidade comercial 
fizemOs como lhe disse, cantata, não só em con
juntO -em Brasíli"a com a 5~ e-_O::Cinab, rn~ 
também fizenlos o contato com a -Iriterbfás: -- --

O SR. RELATOR (Ma,uro Borges)- O senhor 
tem tertéza de que não esteve. coino o sr. "Cober
lini na Eüropã?'- - - -

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Estive com 
ele, em uma ocasião, na Europa. 

O SR. REi..ATOR (Mal,lro Borges)-:..=., Quimdo? 
Nessa época da importação? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL _: Não pÓsSó di· 
zer quando. 

O SR. RELATOR (Mau~ o Borges) -Bom, mas 
durante essa fase de_negociação. 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Não $ei .em 
que momento, eu estive numa viagem para a 
Europa, não tem nada a ver_com _esse produtode 
carne, porque, como lhe disse,. não é _um produto 
que eu lido e ele,_ de passagem por lá, tive um 
contato com ele. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Sim, teve 
um contato. Quer dizer, foi no ano _de 1986? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Foi nq ano 
da operação. 

O SR.-RE(ATOR (MaUro Borges):...._ No ano 
da operação, muito bem. V. Sli lembra quais os 
preços que·o-córi.Sfól'cio_Soc_opa e Sog'eviandes 
oferec.eu à_CEE ria PrirriE!irâ i1djUdicéiÇão? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL ~ Não sei infor· 
mar. 

O SR. RELATOR (Mauro BOrgeS}- Não -sabe 
informar? v. s~ está mal-inforrriado. Qual a mar
gem- de lucro que o consórcio procurava obter 
ao oferecer.esse preço à CEE? Tinha uma mar

gem determin_adª? 

O -sR.--CHRISTOPI:IER~ ROAL - Não sei. lhe 
infofmci.r tariiDéni, COrOO lhe disse, essa parte não 
~-e a~ respett6: -- · .- -- -~- · 

-O SR. RELATOR (Mauro Borges) ~ A final 
qual era a parte que V. s~ fazia, se O s_enhÕr desco
nhece a maior parte das coisas importantes? 
Qual era o seu papel nessa ajuda à Sogeviandes_? 

O SR. CHRISTOPHER ROAL-" Essa ajuda foi 
logística, para acompanhar as pessoas nOs orga
niSrhôS certos, ·para· poder incluir a S9_gevia:n~~s 
como compradora jun~ ao çons6rcj_q-brãslfe_ifo; 
é o único. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)~ V. S•, naiu, 
ralmente_,_ é um homem que fez muitas negocia
ções intemadohé.is, qual--e---a margemcde lucro 
que o consórdo SocopafSogeviandes procurava 
obter ao oferecer_ esses preços? 

- O-SR. CHRISTOPHER ROHL - Eu, em carne, 
não sei lhe iriforniiirr não, como eu disse, réalinen
te. O PrimE:iro cantata meu· corn éame fõi nessa 
õpei-ãção. De maneiia que nãõ seíiriforinar como 
isso funciona no M_er~ªcl_o Comum Europeu: 

O SR RELATOR (Mauro Borges)~ Quer dizer 
que o senhor foi mais um acompanhante, 

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Exatamenje •. 

_0 SR. REi.ATO~ (Mauro Boi-geS)- V. St parti~ 
cipou, em Paris, no dia 26 de junho, daquela reu
nião convo.cada pelo então Qjretor da lnterbrás, 
Coberlini. V. Sq: esteve em Paris; confirnia_qi.le ~n-:. 
COntrOti com-ele:v. "S~"j;aruapo~-de:aJg_tima ~eu~ rnao:r -· · ·- · · · " -· 
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O SR. CHRISTOPHER ROHL - P<trtidpei de 
um a só, não sei lhe dizer se foi essa_de junho, 
mas fui a uma reunião, estive lá si!;ll_ .. _ 

O SR RELATOR (Mauro Borges) -Onde foi 
feita a reunião, em um hotel? 

O SR. CHRISTOPHER ROI:iL - Foí no escri-
tório da Interbrás. " 

O SR. RELATOR (Mauro S_orges)- V, _St não 
se recorda exatamente do mês? Foi no_ período 
da negociação? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL -Foi no ano 
da operação, não posso lhe dizer _t';:fll que mo
mento d~ operação. 

O SR. RELATOR {Mauro Borges)- Nessa reu
nião, V. St se rec'Oi"da das pessoas que tqmar9m 
parte? 

O SR. CHRJS.TOPHER ROHL- Foram pessoas 
da Sogeviandes, da Socapa, da lnterbfás ~ d.~ví,:! 
ter uns três funcionár;i_o$ da Jnterbrás lá,_e eu estava 
lá. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Do que 
se tratou, foi se? a questão da c.ompra da <;all).e? 

O SR: CHRISTOPHER ROHL- Não. Trotou_-se 
sobre o con_sórdo' e_m ':;~_i,_' cgino _ ~ qUe ·seri;a-a 
melhor tática e maneira para que O cons6rçio 
conseguisse viabilizar tudo aquilo que o Governo 
br~leiro ~retendi~ fazer na compra da carne. 

OSR. RELATOR (MauroBorges}-Qu~r.dizer 
que, de certa fonna, V. 5' responde a perguntas 
anteriores,. que houve contatos preliminares. 

O SR. CHRISJQPHER ROHL-Sim, ~o lhe di§Se 
que houve cantatas preliminares em diversas fa
ses da negociação, A partir de zero ttorg~: até ~ 
conclusão efetilla do negócio houve: di_ve~~ TE:U:
niões, no sentido, na primeira fase, de entrarmos 
no consórcio -e a segunc!_a fase, no sentido_ de 
fazer a melhor política, para poder atender ao 
que o Governo_ brnsjl_e_ir_Q precisava. O nosso em
penho é exatamente cumprir a tarefa, bem feita. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) __; EsSâ. sua 
viagem à Europa, foi só ·para· essa·reuhlãb óu 
teve outros objetivos?_ · · ' 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Não, eu. não 
fui só para isso. _ 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Mas quan~ 
to tempo V. S' demorou na Europa? ---

0 SR. CHRISTOPHER ROHL - Quando vou, 
não demoro mais de urna sem"'-na, normoJmente, 
para contato com a empresa~sede para fa1ar de 
assuntos normais da empresa, 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O senhor 
recebeu, naquela época, naquela reunião, algum 
convite de Aristides Corbelini para ir, com ele, 
a Bruxelas, para pressionar o Diretor Agrícola da 
CEE, Monsieur L_egrat? Não recebeu o ~:onvite? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Não, ·convite, 
a mim, e1e não _fez. Nenhum, __ _ 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mas o se
nhor esteve lá. 

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Eu_s~i que ele 
teria ido, ou foi lá, mas eu não. -
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O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Senhor 
qão t~ contato,co(Tl Q_Mons,i_eur Legrat? 

· O SR. CHRISTOPHER ROHL- Eu, pessoalmen
te:; Jião. Não _é minha área. Não tenho nenhum 
cantata. · 

O SR. RELATOR (Mouro Borges)- O senhor, 
foi. illforni~do dos_ resultados dessas viãieOs ~ 
Bruxel~s. de. que na reunião, o Mr. Legrat teriâ 
dito o preço da SOCOPAR/SOGEVIANDES, na 
primeira adjudicação redundaria num lucro exa-

---gerado paTa as empresas em questão? O ·senhor 
não ficou a par disto? 

.. O SR.· CHRISTOPHER ROHL .:._ f'ii;-;, fiquei a 
par disto. - · · 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- POis é, 
isto ·é_um fato, uma Verdade. O senhor está dizen~ 
do que o BraSil foi tratádo de uma forma exCep
don'al, um preço bom demais. 

... · o" SR. CfiBISTOPHER ROHL - Não posso lhe 
infoFmar se isto é ou não é verdade. Acho._que 
o próprio Mr. Legrãt seria a melhor maneira de 
coniatar o- Mercado Comum, ·aí neste caso. Não 
participei dã reuriião, então; não posso ajudar nes
te item. 

O SR. RELAToR (Mau~ Borges) - Qu~r dizer 
que O sehhór"Só ésfeve nesta reunião; numa única. 
não participou de outras? 

. O SR. CHRISTOPHER ROHL- No exterior, .,;ta 
foi a ·unica, no escritório da INTERBRÁS, _Exata
mente, logística, com relação a esta operação. 

O SR. RELAToR (Mauro Borges) - Com o 
Sr. CQr))elini? _ 

0.$&, CHRISTOPHER J>QHL- Exa!ameh,e., 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- A Socapa 
e a Sogeviandes convidaram a lnterbrás parã par
ticipar desta reunião oú foi a Interbrás que ó fez? 

. O SR. CHRISTOPti)::R ROHL ,-- Acho q~e· foi 
'!.1nter~r~ ~e o fez! pqrque, se_ eu não fi!~_ ~ng~:.' 
no, a idéia do Sr. Corl?elini, er:;1 ir para o Mercado 
Comum EuropeU; unia vez em Paris, ele convO
cou, exatamente, os ·consorciados para conversar 
sobre o assunto, antes da viagem dele para visitar 
o.Sr. Legrat 

- O SR RElATOR (Mauro Borges)- E o resul
~do deSta reunião, afinal de contas, qual foi? 

-=-o -SR. CHRISTOPHER -ROFIL-~ Eu não diria 
que houve algum resultado, eu diria que se falou 
a respeito da melhor maneira de viabilizar a opera
~~o, junt<?. ao. fv:'ercado Comum Europeu. 

.. -O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mas não 
houve conclusão alguma, foi s6 conversa? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Sim, falou-se 
Q.~_operaçãó, da melhor maneira de viabilizar, qual 
seria a melhor tática para se lançar os objetivos 
determinados pelo_ Governo brasileiro. 

- O SR. REL\TOR (Mauro Borges) -Mas _não 
houve nenhuma conclusão? 

O SR . .ÇHRISTOPHER ROHL- Eu nãO rrie lem
bro -de nenhum-a cOnclusão específica nesta reu~ 
nião, l').ão. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Qual o 
motivo, porque para a aquisição da carne pelo 
Governo brasiJeiro foi_ assinado um contrato de 
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forn~Qm~ntp prévio, quando sabemos que as 
empr~as çontratante~ ~nt;la rtão 9,ispunham da 
rnercaP,oriCJ. para a entrega. 

Comq é que o Senhor explica isto? 

. -OSR.-CHRISTOPHER RQH)_ .:... Não tenho ele' 
mentes para re~nd~r a esta per~unta. · 
. ,. O' SR: RELATÕR- (f)1alirci _B-õi-ges) -:....._ Por que 
oã sefiÜD-flã_,_ OOriípra' d::e cam~_o cdritfãto foi assi~ 
nãdo-após o leilãp da~ ·-

0 SR. .CHR!SlÍDPHER ROHL ~ _tsse detalhe 
eu não tenho c~dição de lhe infOrm"ar. -

O SR. RELATOR '(Mauro Borges)- Entãó, o 
senhor ficou, praticamente, por fora: de todos os 
negócios. O senhor era um re_presenfante da So
gevi;ptdes, a GECQM, mas ela não ficou margi-
nalizãda?-- - -

O SR. 'OiRISTOPHER ROHL- Flcou_margina
lizad.,_ porque, como disse, esse s_etor é muito 
profisSional e nós não damos opinião onde não 
conbe~mos. Então, os profissionais da carne é 
que tomaram conta da operação. 

O SR. RELA TQR (Mauro Bor_ges)_ ~A GECOM, 
de alguma forma, participou da exportação da 
cótã HILTON, do· Brasil pa~~ a C~ _· 

O SR. CHRJS.JOPHER ROHL - Não, senhor. 
Isto é exclusiva a~bui~ão do governo. 

O SR: REI.ATQR. (Mauro Borges) -A Soge
viandes, por algUm poisíver i'epreseiltante;impor-
tou deStá carne?·' . . . . - -

D SR. CHRISTOPHI;iR ROHL - Que eu tenha 
conhecimento, c!? carne:.. - . . --- . -.~ . . . ' . . . 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)~-- da HIL-
TON: .- - . -

O SR. CHRISTOPHER ROHL -" N~o tenho co
nhecimento disso. 

OSR. RELATOR (Mauro Borge5) .:C.AGECOM, 
atiialmente, mantém algum tipo de- rel.._ciona~ 
mente comercia] com qualquer emp~esa da qual 
participe' o Sr. COi'belini nó tOcarite à expOrtaÇão 
e importação? O senhor não tem cantata com 
o COfbE:lini, de vez em quando? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL :- Não. 

-0 SR. RELATOR (Mauro Borgey)- O senhor 
não sabe, então, das atividaçle~ comerciai~ dele? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - EL! não sei, eu 
soUbe, ultimamente, que ele· estaria trabalhando 
em uma outra .en_:1pres_f), mas .não tivemos, assim,. 
nenhum cantata espeÇial; ilãQ teriloS1.una amiza~ 
de, vamos .dizer;~·sociál. Nossos contatós foram 
puramente proflSSionàis. EU o conhE:ct pela pri
meira vez, àquela época, e _não houve m.ais· que 
isto. --

0 SR. RELATOR (Mauro Borges) 7- Com.data 
de 15 de maio de 1986, a SOGEVIANDES apre
sentou a carta-compromisso à_lN_TER6RAs, para 
aquisição de produtos, no vaíor de dez milhões, 
como contrapartida pela venda da cãme. 

O'SR. CHRISTOPHER ROHL- O compromisso 
não era da GECOM; o compromisso_ era da SO
GEVIANDES, de comprar produtos brasileiros; 
ela, ou _o grupo, de comprar produtos brasileiros 
_erp. dez milhõe_s_ t:te dólareS; 
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O SR.-RELATOR (MaUro Borges)- No dia 
3 de junho de 1986, o Sr. Ràcápia, foi seu sócio 
não é? 

O SR. CHRISTOPHERROHL-Foi o empregado 
da empresa. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - No dia 
3 de junho de 1986, o Sr: Racopio esteve repre
sentando a Sogeviandes/Gecom no ONAB. Que 
assunto vinha ele discutir? O -que foi debatido, 
decidido? Ele trabalhava com o senhor? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Sim. Nessa 
reunião, não_seí, porque haVia-_Lima: série de reu
niões. Não me lembro se foi na época em qUe 
estávamos, ainda, fazendo a imagem da empresa 
no setor, ou se foi na época em que já havia 
sido decidida a operação. Então, nisso-sempre 
era necessário, em conjunto com a lnterbrás_, CI
NAB, CIAP, porque houve várias reuniões. Real
mente, não tenho o cronograma dos dias e_ o 
que se falOu ~ reuriião. Houve várias r:eyniões. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- A empresa 
não tinha dever de comunicar ao senli.or? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - SÍin; mas do 
que se conversa nas reuniões, toma-se conheci
mento na hora e posteriormente não se grava 
nada. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- A Gecom 
estava fazendo negócios com a Sogeviahdes, par
ticipava, e em nenhuma reunião dessas o s_enhor 
se lembra se o Sr. Racopia não lhe deu satisfação? 
.t: muito estranho isto._ _ _______________ _ 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Deve ser refe
rente à operação, mas, especificamente, o que 
se decidiu, naquela reunião_ específica, não sei, 
porque, nos nossos negócios, o que interessa são 
os resultados. De maneira que não gravamos reu
niões a, b, c, ou d ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Por que 
o Sr. Racopia não quiS mais trabalhar com·o se-
nhor e saiu da firma? - -

O SR. CHRISTOPHER ROHL -Não há razão 
especial. Ele simplesmente quis ir por outro. cami
nho, e não há nada em especial. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Nenhuma 
razão? -- - - - -- -

O SR. CHRISTOPHER ROHL ....;,.:: Absolutamen
te, não hâ. 

O SR. RELATOR (Mauro Borge_s)- Foi o se
nhor quem o mandou embora, ou ele pediu? 

O ~· CHRISTOPHER ROHL - Nito; houve 
um consenso d.e que _ele gostaria de sair da em
presa._ 

O SR. RELATOR (MC)tJfO 6orges) -E quando 
foi a saída _dele? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Foi no fun do 
ano passado, em dezembro, se não me engano, 
ou em janeiro deste ano. - - --

0 SR. RELATOR (Mauro Borges) -'O senhor 
sabe onde ele está trabaJhando agora? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Não sei. En
contrei um amigo meu, que disse que ele estaria 
guerendo montar um negócio em São Paulo de 
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_-repreSezítaçáo;--aforá!StO, náo tenho qualquer ou
tro corifiecimento. - --- -

c5 SR. RIDTOR"(Mauro Borges)- b senhor 
acha que ele é um homem, digamos assim, inteli
gente, capaz, que prestou muito bons serviços 
ao senhor, um homem que merece todo o res
peito pelo trabalho que realiza, enfim, o senhor 
o recomendaria para exercer funções importan

-tes? 

o SR: CliR!SíOPHER' ROHL - Absolutamen
te. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges_)- Sim? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Sim. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Sr. Presi
-dente, estou satisfeito; 

O SR. CID SABÓIA DE"CARVALHO- Sr. Presi
dente, eu gostaria âe faier algumas inaagações. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- com 
a palavra o Senador Cid Sabóíã. de Carvalho. 

__ O SR. ao SABÓIA DE CARVALHO- Quero 
saber a situação jurídica da firma do depoente, 
a Gecorri, se ela reabnente é filiada dessa firma 
francesa, contratualmente filial ou se é represen
tante negocial aqui rio Brasil. 

_O SR. CHRISTOPHER ROHL- Fazemos parte 
do grupo e somos também representantes. 

O SR. aD SABÓIA DLO\RVALHO - Queró 
saber· se contratualmente; o .contrato de formação 
da Gecom diz que a firma francesa tem as açôes, 
tem.- as cotas? -Que- tipo de sociedade é? É uma 
sociedade anônima, uma sociedade por cotas ... ? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL __: É uma socie
dade anónima. 

o §R. CID SABóiA DE-CARVALHO - ufl1a 
sociedade anônima. Então, as ações estão em 
mãos da empresa francesa? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Em mãos da 
emp'resa f_rancesa. A çleclsão; exato. _ 

O SR. ao SABÓIA DE 0\RVALHO- O senhor 
sc>ube, apesar de serem poucas as suas informa
ções, do resultado final dessa operação? 

OSR. CHRISTOPHER ROHL- Tenho, é notó
riO que- esSa operação foi COifsider8da uma opera
ção muito bem executada e negociada, isso cor
rendo nos-!""eios profissionais. 

-o-sR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Isso do 
ponto de Vista do lucro dos participantes? -

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Eu não disse 
lucro, eu disse a parte de execução do contrato, 
do início até o fun. 

O SR. CID SABÓIA DE -0\RVALHO - Mas 
~~termos de Brasil, de Tesouro Nacional, de 
prejuízo da Nação, o senhor teve consciênCia do 
que resultou jsso? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL ;__Eu tenhO caris
ciência de que_ não houye prejuízo nenhum, _eu 
~n_(Jo consci~nciª de que o Brasil fez um l?elís
simo negócio, um grande negócio. 

O SR. CID SAsÓIA DE CARVALHO - Essas 
suas idas_ à Europa eram pagas por quem? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Pela -empresa. 
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O SR. CID SABÓIA DE 0\RVALHO - A sua 
empresa?-

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Exatarnente. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Então 
não eram pagas. Eram despesas da empresa. 

Como- é que a eritpresa pode_ arcar com esse 
tipo de gasto? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Nós ternos 
uma verba, que nos é destinada pela empresa 
francesa, para fazer face àS noSsas-- âespesas de 
cuSteio no Brasil. -

O SR. ao SABÓIA DE-0\RVALHO - Há al
gum- negócio ·semelhante em que sua empresa 
esteja nesse momento trabalhando? 

O SR. CHRlsTól'fiER RóliC- Não, nossa 
parte é mais ·no que-diz respeitO· ã eXpoitãÇ:ãO 
e não importação. Importação é eventual, como 
neste caso. 

' O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Nessas 
reunJões que o senhor particípou - parece que 
foi só uma, no exterior - ficou um detalhe wn 
tanto quanto obscuro,- que não pôde ser respon
dido. Que o negócio foi feito antes da existência 
do estoque; quer dizer, passouMse _a negociar o 
que se venderia, sem que se tivesse, propriamenM 
te, o que vender. O senhor tinha consciência desse 
detalhe? 

O SR. CHRiSTOPHER ROHL - Não. 

O SR. ao SABÓIADE CARVALHO -Sr. Presi-
dente, é só. - -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Eu 
tenho mais alguinas indagações a fazer. 

Todas as con~ições especia_is da operação de 
compra das primeiras HXr mil toneladas foram 
flexibilizadas na segunda operação e as 100 mll 
toneJadas foram, rigorosamente, outras as formas 
e as condições. O senhor sabia que a [nterbrás 
selecionou apenas a Socopar? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Na primeira 
oPeraÇão a informação -âo mercado foi de que 
haveria uma empresa, não se sabia com certeza, 
quer dizer, nas informações, os rumores de mer
cado eram de que a empresa teria eScolhido uma 
empresa s6. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Car~eiro) -
Quem recebeu ordem para incluir a Sog~andes? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL --' Eu ac:iedito 
que a ordem à lnterbrás foi baseada no concenso 
do Governo, posterior a isso; a partir do momento 
em que nós nos apresentamos, o Governo achou 
por bem ter mais do que uma empresa envolvida 
na operação. 

O SR. PRESIDENtE (Dirceu Carrúiiro) -O 
senhor atribui o êxito _da compra da caf!!e ao 
trabaJho diplomático do Governo brasileiro, ou 
à atuação-do consórcio Socopar/SoQ:eviàndes? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL ~ Eu acredito 
que foi as duas coisas. O êxJ.lo foi a capacidãde 
profissional do consórcio, e mais a coragem do 
Governo brasileiro, ria época, de determinar e ne-
gociar durante as condições. - - -· · 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Quando 
o senhor se refere ao Governo brasileiro, se refere 
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ao Presidente da República, aos ministros, João 
Bosco Ribeiro e o José Carlos Braga? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Eu não saberia 
informar. Eu sei que nós entramos em contato 
com .organismos do Governo brasileiro e acredito 
que uma vez que a decisão saiu de lá deve ter 
partido dentro de um consenso do Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Che
gou a esta Comissão, informações de êJue a Inter~ 
brâs foi forçada a admitir mais um;;t empresa ope
radora, ou consorciada. V. Sa. sabe alguma infor
mação sobre os métodos, os processos, ou as 
formas com que se chegou a isso .... 

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Não tenho ne
nhum conhecimentode que foi obrigado a fazer 
nada, e sim que houve um consenso das áreas 
governamentais de ter mais de uma empresa. 

O SR PRESlDENTE (Dirceu Cameir9)-:-Tafi!-: 
bém deu para se depreender do seu depoimento 
que essa empresa não era conhecida do Governo 
brasileiro e que teve que fazer a sua imagem junto 
ao setor, aqui no BrasiL -

Que trabalho é esse de fazer a imagem? Fazer 
imagem junto a quem? Que pessoas? Que tipo 
de argumentos? -

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Primeiro, a em
presa-mãe que controla essa empresa já tem tra· 
dição no Brasil, de 20 anos de compra de merca
dorias. De maneira que essa empresa já tinha 
urna tradição enorme como compradora de pro
dutos brasileiros. E essa empreSa da carne tinha 
tradição, isso sim, junto aos frigoríficos brasileiros 
independenres. 

Não sei até que ponto o Governo tinha conheci· 
mente dessa empresa, uma vez que a empresa 
da carne nunca tinha negociado diretamente_com_ 
o Governo brasileiro e sim só com frigoriflcos. 

Então, neste momento, pode identificar o Go-
verno brasilefo que esta empresa fazia parte de 
um grupo maior que já era cliente do Brasil há 
mais de 20 anós; e-que essa empresa-era uma 
das maiores empresa da França no setor da carne. 

O SR. PRESIDENTE (!lirceu Carneiro)- Sim. 
E que pessoas foram procuradas especificamente 
para se definir esse conhecimento, para fazer ... 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Procuramos 
os organismos que foram encarregados, na épo
ca, do abastecimento, que eram a Seap, Cinab 
e a própria lnterbrás. fizemos wn trabalho nesses 
três organismos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- V. 
Sr' é diretor dessa empresa, da Gecom, e, numa 
indagação anterior, não soube informar os partici· 
pantes acionários dessa empresa. V. Sa. não sabe 
quem são? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Não, sei, mas 
não tenho de cabeça, como disse ao Senador. 

O SR. PRESIDEI'ITE" (Dirceu Carneiro) - No
mes de pessoas ... 

O SR. CHRISTOPHER ROHL- São empresas. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) "'- Sõo. 
empresas, não são pessoas. 

O SR. CHRISTOPHERROHL-Exatamente. São 
empresas. Isso posso, posteriormente,· inrormar. 
Comprometi-me com o Senador ... 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -São 
muitas assim,_ Uf!!a lista de uma centena que difi· 
culte a memória? · -

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Não é pelo nú
mero das empresas, mas porque .. Eú; p-essoal
mente, sou Diretor, funcionário da empresa. O 
problema da partidpação acionárla é que temos 
os nossos advogados que cuidam disso.· Então, 
não participo diretamente. Tenho um conheci
mento vago, mas podemos. .. _ 

O sR~ PREsiDENTE (Dirceu Carneiro)- Nun· 
ca tem c_onU.to com essas pessOas? Eles não 
ltie procuram? V. S• Não os procura? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Procuro ter con
tato só com a empresa controladora, que ê a 
empresa francesa. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) "-' Esse 
tipo de postura é usual no empresariado ou é 
uma questão de segurança? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - No nosso caso 
específico, é absolutamente normal. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A 
Sogeviandes tem participação acionâria na Ge-
com? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Na Gecom, não, 
senhor. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-Aigu
ma pessoa ffslca, estrangeira também? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Não, na nossa 
empresa, na diretoria, não. 

O SR. PRESlDENTE (Dirceu Cameii-o) - A 
SOgeviandes não tem nenhuma participação 
aclonárfa. ela, então, só tem Gecom como uma •.• 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Uma empresa 
que controla a Sogeviendes. são independentes, 
empresa distintas, separadas, mas que têm uma 
ligação acionária no exterior. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Com 
que pessoas V. Sa. manteve cantata na lnterb_rás. 
Por- gentileza,os nomes, além do Coberlini, a 
quem foram feitas referências. 

O SR. CHRISTOP~ ROHL-Tivemos contato, 
na lnterbrás, com o Sr. Coberlini e o Sr. Rqdrlgues. 
Estou querendo lembrar o primeiro nome. 

Ó SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro)-Jorge 
Rodrl(JUes? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL-.Jorge Rodrigues, 
exatamente. 

O SR. PRESIDENTE (ÕirC~u .Camei~)- Só
mente com essas duas pessoas? 

· O SR. CHRISTOPHER ROHL- Com essas duas 
pessoas. E, posteriormente, houve cantatas com 
outras pessoas a nível operacional. Houve repre
sentantes da parte financeira, por causa da carta 
de crédito; representantes da parte de frete, por
que tinha que trabalhar o contrato, pois era muito 
complicada essa parte; e. evidentemente, os pró
prios proficfonais das áreas da lnterbrás tambêm 
participaràm das reuniões. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Das 
reuniões na Interbrás ou na sua empresa? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Não, na nossa 
empresa não tivemos nenhuma reunião. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Foi 
na lnterbrás mesmo? 

O SR. CHRISTOPHER ROH~ - Na lnterbrás 
mesmo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameirp) - V. 
s• tem a1guma documentação que demonstre a 
proposta da Gecom para a venda da caine? 

O SR. CRISTOPtiER_ROHL-Não tivemos pro
posta nenhuma. O contrato diretamente com o 
consórcio estrangeiro, diretamente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameko) - Ne
nhum documento, nada? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Não, não tenho 
nenhum documento. 

O SR. PRESIDENTE (Di!$:eu Carneiro) - Na 
rt~S_9Ciação entre~ Interbrás, a Socopar e a Sogé
viandes, o preço--de 600 dólares a tonelada foi 
considero baixo, o preço final ficou em 635 dóla
res. A Socopar e a Sogevieandes terima pedido. 
acima disso; a lntrebrâs teria lutado para reduzjr 
a solicitação superior a 635 dólares? Houve resi· 
tência nesse aspecto? --- --

O SR. CHRisTOPHER ROHL- Eu não sei preci· 
sar exatamente isso, eu sei que foi o preço inicial 
que posteriomente com as negociações do Mer
cado Comum Europeu, houve_ essa variação de 
5%. se houve resistência ou n~ ~u não sei infor. 
mar, eu não participei de todas as conversações 
havidas entre o consórcio e a Interbrás:~EU aCre
dito que não, acredito que aquilo foi n~gocfado 
livremente, foi abertamente, foi uma negociaç&o 
aberta. A partir do momento em __ que o consórcio 
foi feito, tudo foi aberto, foi um consórcio privado, 
quer dizer, entre duas empresa do exterior em 
consórcio com uma empresa de economia mista 
que é a Interbrás. Então, um contrato absoluta
mente privado e aberto, não havia a escolher nada. 
todas as negociações junto a_o_ Mercado Comwn 
Europeu, as autorizações, os fretes, tudo estava 
bem aberto, não se escondeu nada nas nego
ciações. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O 
senhor tem conhecimento deSSa Prática do me~~
cado comum em relação às empreSas que Ope
ram junto ao Mercado Comum ~w'ópeu? 

O SR. C!jRISTOPHÉR ROHL- Não tenho prá
tica não. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carríeiro)- E 
tem conhecimento se o Mercado _comum Euro
peu exige que as operadoras sejam credenciadas 
e de Jâ,-do âmbito do mercado mesin~'oupº"-e 
ser qualquer empresa internacional qUe tetiha, 
claro, uma certa presença no mercado:.e apenas 
proceda às exigências burocráticas lá para ope
rar? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Nk onde eu 
tenho conhecimento pessoa:l!nente- eu não en
trei na lei de lá _- eu sempre fui levado a crer 
que realmente a_ Epd.gência é que seja uma empre
sa instalada lá no Mercado Coinum EurOpeu, tra
dicional. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Im
pressão apenas sua? 

O SR. CHRISTOPHERROHL- É, eu não tenho 
documentos para lhe... · 
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O SR. PR~DENTE (Dirceu Carneiro)- Não 
conhece também os documentos do Mercado 
Comom Et.irbpeu? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Não conheço 
o mecanis-mb realmente. - ---

0 SR._PR~IDENTE (Diç.ceu ·canieírO)- Se 
a GECOfo\ não tinha tradiç~o en) carne; por que 
a SOGEVIANDES a ~scolheu para fazer Os cOnta
tos aqui no Brasil? 

O SR CHRISTOPHER ROHL- Porque no caso 
dos cantatas ela teria que usar. uma· empresa, 
e obviamente ela usou a empresa que fazia parte 
do grupo para faZer Os c_ontatos. A parte da carne, 
quer dizer, a parte prOfissional da carne, havia 
a pessoa que iria falar sobre esse assunto, não 
nós. De maneira que não haveria necessidade 
de contratar uma empresa de carne profissional 
no Brasil, urna ve'Z que essa pessoa já era indicada 
para conversar com as autoridades brasileiras. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A 
GECOM iniciou como uma empresa de_ sua pro~ 
priedade; a GECOM aqui no Brasil iniciou como 
uma empresa de sua propriedade? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL- Exatament<L 

O SR. PRESIDENTE_ (Dirceu _Carneiro) -=E 
em um determinado momento ela foi vendida, 
e quando foi essa venda, essa operação? 

O SR. CHRISTOPHER ROH~ - Foi em 74. 
eu acho. 

O SR. PRESJ,DEI'\TE (Ditceu Cãmeiro)- Em 
1974. Houve _alguma preferência especial nessa 
compra? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL-Não, a empresa 
era uma empresa pequena, era praticamente eu_ 
na empresa. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro).- Ou 
ela foi feita para executar algumas operações, já 
com certo destino de executar determinadas ope--
rações? · 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Não. o que 
ocorre é que _a empresa francesa queria um profis
sional no Brasil, e me escolheu como es_se profiS
sional. Razão pela qual eu disse _que eu s_ó traba
lharia para ele se eles adquirissem a erilpresa 
junto. 

O SR. PRESIDENTE (Dje<oeu Carneiro) - Na 
reunião em Paris havia ·representantes da Embai
xada brasileira na FranÇa? -

O.SR. CHRISTOPHER ROI:IL.~ Eu acretido 
que não. 

O SR. 'PRESIDENTE (Ditceu 'Carneiro)- Não 
havia? 

O SR: CHRISTOPHER ROHL - Eu acretido 
que não havia naquela reunião. 

O SR. PRESIDENTE (J::::iircel.i Carneiro) - V, 
s~ te_ve certa dificuldade em precisar o momento 
em que foi realizada essa operação, porque disse 
até que estava Já eventualrnente._Mas pelo assunto 
que se tratou na reunião, e aí não há nenhuma 
possibilidade de V. S' ter esqUeCido o assunto; 
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que assunto foi tratado lá; porque pelo o assunto 
se pode precisar exatamente, do momento _em 
que foram feitas as negociações. 

. OCSR. CHR1SIOPHER ROHL -"-O assunto foi 
tratado mais da Viagein do_-sr. toberlini ao Mer
cado Comum Europeu, para falar com os repre
sentantes_-do- Mercado Comum.Europeu.- Então, 
toda a conversa girou em tomo de como é que 
ele deveria se comportar, a estratégia dele juntO 
ao M_ercado Coml!m Eu_ropeu, e a conversa foi 
basJ-cam:ente ness_e sentido, porque naquela épo
ca ainda não havia criado_a_lei para ta1, se eu 
me recordo bem;_ De maneira que havia um pre
paro, tinha que se preparar para falar com o Mer
cado Comum EUropeu, e se dizer que O Brasil 
pretendia impOrtar carne em Urna seqüêncià de 
atuação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Nes
sa já havia sido rejeitada a primeirã pr'oposta feita 
pelo coii56rcio ao Mercado? 

O SR. CHRISTOPHER ROHL - Não sei lhe 
informar Se naquela reunião havia oU ilãO. Eu 
não estou, assim, e- eU não segui muito bem a 
parte opefãCIOna:J em sL CóiilO eu disse, a inínliã 
parte foi mais de cantatas, a parte operacional 
foi de contato direto entre a INTERBRÁS -e as 
empresas lá fora. 

o-SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Por
que uma das questões que o Sr. COberlini trcitoU 
lá foi, exatamente, um~ tentativa de forçar o Mer
cado, se é que ele podia fazer isso, o Mercado 
Comurii rio sentido_de estabelecer os_600 -dólàfeS. 
Tra~u:_~e_desta q!-lestão Cu-rião? 

OSR CHRISTOPHER ROHL -Tratou-se, evi
dentemente, da melhor atuação dele e lá não me 
recordo se se falou ou_ não se falou. em níveis 
de preços na reunião, sim, mas que eu lne recordo 
é: a atuação no Brasil, c.omo o_ Coberlini dev~ria 
se comportar lá, junto ao· Mercado Comum Euro
peu, para poder viabilizar a Operação. 

O SR PREsiDENTE (Dii-ceu Carneiro) -=--80-
bre.aoferta da primeira fentéitiva de compra, feita 
por esse comércio, -pór essa operadora, V. s~ tem 
conhecimento se foi um preço muito baixo, por
que o Mercado Corhllll'l não suportou, quais as 
conveniências que havia de ambas as partes, ou 

__ que vantagens é que nó_s obtivem9s como eç~m
pradores, nessas duas operações e na primeira 
não acontecida, e na segunda com a elevação 
de 35 dólares a.- tonelada? 

Q.SR. CHRISTOPHER ROI:IL- Não sei precisar 
exatamente, essas duas negociações, porque __ aí 
fugiu tota1mente do âmbito dos nossos contatos 
aqui, e nós não tivemos mais cantatas neste sen
tido operacional. Aí, as empresas assinaram ·con
trato direto com o Brasil e não havia razão porque, 
inclusive, não era da nossa alçada isso. 

O_ ,SR. PRESIOENJE (Pir_ç_eu Camciro)- EU 
s6 queria lembrá-lo que V. S• assumiu compro
missos de fornecer documentos a esta CPI .e Y._ 
S!. entãO fica Obrigado, dentro do c.ompromisso, 
de fazer .chegar a esta CPI os documentos solicita
dos que V. 8' inclusive anotou. 
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O SR MAURO BORGES_=-- Eu acharia impor
tante que o senhor trouxesse os dois últimos con
tratos s:oci~,!s da sua firma, quando houve modifi
cação, os dois últimos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A 
Gecon ·cheQoU,__à 1er o- confrato eiltre a Intei"bràS-. 
a S~copar e a Sogevian4es1__ 

O SR. CHRiSTOPHER ROHL--' Eu acredito que 
na assinah,l_r~ dg contrato ou .eu_ ou ?I pessoa esta
ria Já na assinatwa como testemunha uma cOisa 
desse nível, mas já com a operaçãÕ .consagrada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu .Carneiro) - E 
na elaboração deu idéias sobre textos? 

O SR CHRISTOPHER ROHL - Não. Absoluta
mente. lsso_foi feito Exdusillamente entre os re
presentantes do consórcio e a lnterbrás, sem ne
nhuma participação nossa. Absolutamente. Os 
técnicos asseiltaram e rOiam redigindo$ os con
tratos; diSCutindO às_ dáusulaS de fretes, as cláusu
las financeiras enfim, tudo aquilO pertinente a um 
contrato comercial. 

-O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em 
uma indagação anterior, qUando ·se itidagava se 
V. S•terta conhe-cido outras figUras a entro da lnter
brás, _a1ém do Coberlini, V. S' declarou que tinha 
tido contato com Jorge Roddgues e com outras 
pessoas lá dentro, e justamente no andamento 
das_discussões..do. .setor financeira, do setor de 
transporte, coisas _desse gênero, ~ não era da ela~ 
boração dos contratçs esses cantatas? 

0-sR:: -CHRISTOPHER ROHL- A nossa partici-
pação foi absolutamente nenhuma na elaboração 
dO ·cOntratO.- Eventuallneii.te, estivemos em reu~ 
niões em conjUnto e acompanhando a pessoa 
e havia outras peSsoas da lnterbrás lá, mas a nossa 
participação não tem nada a ver com sugestão 
e· redação contratual. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Esses 
contatOs a que V. 5' fez referência- anteriormente 
fOram feitos- antl:is, ou depoiS do cOntrato ãssi
nado? 

__ O SR. CHRISTOPHER ROHL- Essas reuniões 
com as demais pessoas foram no momento em 
q_ue se estava elaborando o contrat?-

0 SR. PRESIOE_N_TE {D~eu_Çameiro) ---:-De
claramos que já foram feitas as_ perguntas que 
nós tínhamos interesse e antes de encen:an:nos, 
indagamos ao depoente se tem algum fato rele
vante, qu elucidativo dessa questão para se escla
recer, ou seja, aspectos importantes dessa nego
ciação, dessa transação comercial, que achasse 
oportuno, dentro do seu compromisso assumido 
aqili; declarar e cornünTCai' a estéf Comfssão. 

O SR CHRISTOPHER ROHL -:_Não. Nada mais 
tenho a declarar, a acrescentar ao que eu já disSe. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Lem~ 
biamos apena:S que hà Possibilidade de v. s• ser 
convocado novamente para esclarecer fatos que, 
porventura, não tenham sido esclarecidos ainda 
até agora. 

Declaramos encerrada esta reunião, agrade
cendo a todos os participantes. 
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l-ATA DA 6" REUNIÃO, EM 4 DE 
MAIODE1988 

1.1-ABERTURA 

1.1.1 -Comunicação da Presidência 

-Inexistência de quorum para abertura 
da sessão 

1.2- ENCERRAMENTO 

1.3- EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.3.1 -Projeto de Lei 
-Projeto de Lei do Senado n~ _{.M/88, de 

autoria do Senador Francisco Roll~mberg, 
que estabelece a_ obrigatoriedade de_ progra-

SUMÁRIO 
mas de educação ambiental, educaçãÇ> para 
trânsito e pievenção do uso indevido de dro
gas e da criminalidade. 

.1.3.2- Requerlrnento 
- N9 42/88, de autoria do Senador: Jtrt~hy 

Magalhães, solicitando informações ao Poder 
ExeCutivo sobre atas e contas do Governo Fe- -
deral. 

1.3.3- Of!do 
- Da Bailcada do PDT, çomunicando que 

a Uderança e a Vlce-üderança do Partido se
rão exercidas PelOs senadOr~ Maurício Cor
rêa e Mário Maia, respectivamente. 

~Ó~~ PRESIDE)'ITE DO SE· 

~ N". 61 e 62, de 1988. 

3- PORTP,.RIA DO !•-sECRETÁRIO 
DO SENADO FEDERAL 

-N• 5, de 1988. 

"4- AtA DE COMISSÃO 

5- MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

7---, COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES _ 
PERMANENTES -

Ata da 6~> Reunião, em 4 de maio de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Dirceu Carneiro 

ÀS 1 O HORAS E 30 MJN(fTOS, 1\CHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior 
-Leopoldo Peres- Carlps _De'CariJ.- ~\J~O 
Mello - Odacir Soares __ Ronaldo Aragão -
Olavo Pires - João Menezes - Almir Gabriel 
-Jarbas Passarinho -João Castelo- A]exanH 
dre Costa- Edison Lobão -João LoPo- Cl)aH 
gas Rodrigues - Álvaro Pacheco - Cid Sabóia 
de Carvalho-Mauro Benevides- Carlos Alberto 
-José Agripino- Lavoisier Maia- Marcondes 
Gadelha - Humberto Lucena .:..... Raimundo Lira 

- Marco Maciel - Ruy Maranhão - fo\an~ueto 
de L.avor_;-Güilherme Pa1meira- Divaldo-Surua
gy- Teotonio Wela Filho- Albano Fi-anca...:.:. 
FranciSéO Rollemberg- LourivaJ Baptista- Luiz 
Vi~na :-:-:: _JutattY Magalhães - Ruy Bac:elar -
José lgnádo Ferreira- Gerson CaCnata--João 
Cãlmon - Jamil Haddad - Nelson carneirO -
Itamar Franco -Alfredo Campos - Ronan Tito 
- s-eve:I:o GameS_;:. Feinando Henrique CardosO 
- Mãrio Covas ~Mauro BorgeS -Iram Saràiva" 
-~ lrapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa 
-Mauricio C:::orrêa- Meira Filho-l...o\nmberg 
Nunes Rocha- Márcio L.a_cerda -Menc:les Caria-

!e - Rachid Saldanha Derzi - Wl1son Martins 
- Leite Chaves - Affons-o Camá"rgo.-: José RiR 
cha .:._Jorge BOrilh_ãuS-en .......:: Dirceu Cameiro -
Nelson Wedekin- Carlos Chiare_lli -José Paulo 
Bisol-José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cametro) -A 
lista de presença acusa o comparecimento de 
69 Srs. Senadores na Casa. Entretanto, não há 
em plenário o quorum regimental Para abertura 
da Sessão. 

Nos term.os do § 2~ do art. 180 do Regimento 
Interno, o expediente que se encontra sobre a 
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mesa será despachado pela Presidenda, ii1depen-
dentemente __ de leitura · ' 

O SR. PRESIDENrE (Dirceu CarÍleiro) .:_ Es
tá encerrada_ a r.e\.mif!o.-

(Levanti!-se a. reunidO àS-11 hóra~)' -

EXPEDIENTE DESPACI-fi\PQ JY9$. TER
MOS DO§ 2' DO ART. !80 DO REGIMENTO IIYTERIYO. . - .. . . ' , -

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 24, DE 1988 

Estabelece -a obrigatoriedade .de pro
gramas de educação ambiental? educa
ção para o trânsito e prevenção do uso 
indevido de drogas e da criminalidade. 

O Congresso Naciorial decreta: 
Art. }9 _Os .cvrótulqs~esco!ÇU"e$ cto.~nsino de 

}9 e 29 graus incluirão obrigatoriam~nte PrOgra· 
mas de educação ambiental, edu_qtç_ão _J~ara o 
trânsíto e prevenção do uso indey{do,d.e .. drogas 
e da criminalidade. . . . . , .• 

Art. 29 Os programas estatuíd9~ pelo artigo 
anterior~ inserirão nqs disciplinas e pr.áticas edu
cativas existentes, com adequação às.c~racteós-

a a19uns dos mais graves problemas do ambiente 
___ social em que _vivemos. Dentre estes destacamwse 

as agressões à nature_za, _o alastramento do uso 
indevido-dé ârogas e da criminalidade, além da 

-' Vi.ólêric:Ta- do-frânslti:>. TaiS difiçi11dades têm. em 
comum dependerem em grande parte da ação 
eç{Y,_(;a_tiva. PodereinoS reduzir os ataques à natuw 
reta se os cidadãos formarem I,.UTia consciência 

· ecOlógica desde cedo e se _tornarem 0:Silant~s 
- ativos do-cumprimento das l~!s. Podeçemos PJmi-
-nuir-o número alarmante de a-cidentes se moto-
ristas e pedestres tfverem atitudes compatíveis. 
Poderemos prevenir a prática de crimes formando 
a necessária consciênc(a, inclusive no que se refe
re às vítimas em potencial. Por fim, poderemos 
melhor enfrentar Q uso inçleyjdq _de droga? através 
da abordagem aberta do problema. 

Sém criéU" n_o~as_ disçíplinas ou práticas educa
bVas que sobre-carreguem os currículOs, Os pro
gramas em tela tornarão compulsória a aborda
gem de _questões de extrema gravidade, 'àS quais 
a escola, pelo seu _ak:ance, não pode ficar indife
r:ente. S_e a escola é instituição própria à discussão 
dos problemas do· J'nomentq histórico, ela. não 
pode ser postergada ou anulada por outros agen
tes· educacionais. Ao contrário, cabe-lhe de$em· 
penhar plenamente_o· seu papel. 

Sala das Sessõ~s. em 4 de maio de 19.8_8. __ -
Sena:dor Francisco Rollemberg. 

. REQUERIMENTO N• 42_ DE 1988 

ticas do corpo discente. - · Requeiro, nos temos do art. 238, tombinadÕ-
Parágrafo único. Os ~~oS.J::I.eJgr.mé!ção de_ -"com o artigo 239,-_item I, alínea a, do Regimento 

professores, em qualquer grau de· E!n's!no, indui- Interno, sejam solicitadas ao.Ministér_io dá Fazen-
rão os subsídios necessários para o 'desenvolvi- da· aS seguintes informações: · 
menta destes programas. . _ 

Art. 39 O Poder Executivo regulamentará esta -___ -ª) -~~~que-a esti1.Jflirii-&s_ rubric~ da ~ec.ução 
lei no prazo máximo de noventa djas a partir da financeira do Tesouro-Nacional n~_o se mantém 
sua publicação. constantes ao largo do tempo de forma a permitir 

Arl 49 Esta lei entrará em vigor na data de comparações entre O:; váríos períodoS? _ 
sua publicação. _ -=:_ b) _ Qy_~ _ _a composição_ d_as_ con~s Encargos da 

Art. 59 São revogadas as disposições em Dívida Mobiliária Federal_ e Serviço das DíVidas 
contrário._ EJ:ttema e lnter~a? :Encargos e Serviço dos dep6~ 

sitos em _moeda e-strãitgeira no Banco cé-ntí:81 
estão computados? Justificação 

A educação escolm deve ser 1,1m process·o yivo, 
significativo para a vida dos que dele participam: 
Cabe-lhe comprometer-se c_om 4 hi§tória, em vez 
de a1hear-se da sua clrcunstância. Por isto, há 
necessidade de uma aÇão enérgica em todo Q 
território nacional no sentido de_ difundir conheci
mentos e formar atitudes capazes de responder 

<tl_ Qual o nfvel de_ compatibilização da _conta 
Resultado Orçamento d~ Crédito, divulgado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional com as contas 
publicadas pelo Banc;O Central? Seria passivei uni
fk::ar a metodologia desta Orçamento de Crédito 
corn Orç_~erlto Mooetátio, sob responsabilidade 
do Banco Central? 

d) Por que a STN não elabora um Manual de 
.. ExecuçãQFinanceir&.do Tesouro Nacional .de for~ 
-ma _a, Orie;n~ai--~-e maneira pefmanentê 6 aCOmpà.· 
nhamento e controle da!!_con~s _e_ú_b_uca:s·e elévar 
o nível de transparê_n'9'i~ na -?Ua divulgação? 
- ._e) Por que a STN nã_o evidênc::ia çom clareza 

·a valor dos subsídios -e transferênçias __ aO setor 
p-rivado ou ao consumo? QUal o valor destas Co·n-
tas_ ·nos· últimos_1 õ mêses)?- _ 

-· fj_ Por que o item _oUtras despesas aParece 
consolidado, sem discriminar seus componentes, 
quanto, em verdade, é o maior elementp das libe-
rações oidlilãiiã.s? · · - · 

g) Onde estão registradas as transferênciaS às 
estatais deficitáriaS. é àS ê'htidades de assistência 
e beneficência soda!? 

h) Como se compatib-iliza a administração da_ 
dívida pública pela Secretaria do Tesouro Nacio
nal com a administração do nfvel de liquidez pelo 
J?al).c_o .-central?_ É_ possível unifica_r ___ o __ Custo da 
União nestes dois níveis da polítiCã econômica? 

i) Quêil o custo çle implantação da Secretaria_ 
do T escuro Nacional em equipamentos de com
putação e em _quanto importa, hoje, seu custo 
oPeracional? Valeu a pena instalar _esta Secretaria? 
QuàiS as-vanta~õS -de Slla Crià.ção em termos 
de q"Lià1idade-e "ãgilidàde dàs 'iiíforffiãç&;S Obtidas, 
vis a vis as existentes anteriOrrriente?-

- j) POr cjue-a-seéretarici do Tesouro está.coto-. 
cando sistematicamente títulos além das necessi
dades de financiamento do dé_ficit orçarnent~rio, 
gerando, em conseqüência, ilusórios e onerosos 

_resultados positlvos de caixa? Em janeiro, estas 
colocações líquidas chegaram a Cz$ 127.382 mi
lhões, para um déficit de Cz$ 76 bilhões e, no 
periodo janeiro/março de 1988, a Cz$ 477.Z,OQ -
milhões, para um déficit de Cz$ 394 bilhões. __ -: 

k) Como estão contabilizadas, no qUadi-0 dei 
Execução Financeira doTes-ouro, os deságios dos 
títulos do Governo e as variações no valor real 
(correção monetária) dQestoque da dívida.? 

1} Não_ seria méiiS lógico manter o ácompa· 
nhamento_ e_ divulgação d_9._ ~e<:;ução fmaric~_ir~ 
na Seplan, junto à SOF, por exemplo; o _caixa 
no Tesouro; e a Auditoria, como- órgão indepen
dente, junto ao 'fribunal de Contas? 

Justificação 

As informaÇões que tenho a oportunidade de 
sq_Jiçitar através deste Requerimento destinam-se 
a formar jufzci desta Casa a respeito de questão 
çl_e vita_l_iiJlpórtância no desempenho das fu_nç?es 
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de fiscalização do Senado sobre ates e contas 
do Governo-Federal. 

O Senado está prestes a recl..rperar suas vitais 
prerrogativas de legislar em -grande liberdade so
bre assuntos econômíco-finanCeirOs do GovernO 
e do País. Precisa,-poTs; conhecer iodos os fatOre~ 
que induziram à_cti-ª.~0 da Secretaria do Tesciuro, 
identificáhdo pará seus membros não -apenas o 
custo desta implantação, como, principalmente, 
as vantagens na adoçã_o deste complexo sistema. 
Sobretudo, dadas as rec~ntes divulgaç:õeS _dos 
quadros da Execução Financeira do O(Çãrnento, 
vê-se o Sena_do _na contiogênçia de bem com
preender o real _significado de cada uma_ das rubri
cas registradas, muitas delas ainda mUito hermé
ticas ou de interpretação duvidosa. 

Por todo o" expOstO, consideramos razoável a 
aprovação do pedido' que ora faÇo. ~- ·_ · · ' · · · 

Sala das Sessõe_s, 4 de maio de 1988. ~-Sena
dor Jutahy Magalhães. 

OFÍOO 

OF. N• 074/GMC/88 
Brasma, 3 de maio de 1_988 

Ao 
Excelentissimo Senhor 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 
Por decisão da bancada do Partido Democrá

tico Trabalhista ~ PDT no Senado Federal, e 
tendo. em vista o· disposto no art. _64 .e_seusopará
grafos, do Regimento Interno~ tenho a honra de 
comunicar a Vossa Excelência que, d•;rante a 
atual· Legislatur_a, a· .liderança e a .vice-lidetanÇa 
do PDTnesta Casa serã.o.exerddas, respectiya
mente, por mim e pelo Senador Mário Maia. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Execelênda a ex
pressão do nOsso apreço e distinta _consideração. 
-Senador Mauri(:io Corrêa.· 

ATO DO PRESIDENlE 
N• 061, DE 1988 

O Presidente do SemldO Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, __ e 97, inciso IV, do Regimento lntemo, e da 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2, de 1973, 
revigorada pelo Ato n 9 12, de 1983, da Comissão 
Diretora, e de acordo com o disposto na Resolu
ção no 130, de 1980, e tendo em vista o que 
consta do Processo n" 00428/88-7, resolve dis
pensar o senhor Paulo Tarcisio de Albuquerque 
Cavalcanti, a partir de 27 de abn1 ~e 1988, do 
emprego de Assessor Técnico do Gcib.iu~te do 
Uder _cl,o Partido Trabalhista Brasileiro~ .Senador 
Affonso Camargo, contratado sob o regime jurf
dico 'c;la Consolidação das Leis do Trab-alho e do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

Senado Federal, 4 de mato de 1988. -Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENlE 
1'1" 062, 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 lnterno, ern_ 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire
!ora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
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vista o que consta do ProCesso n? 004.654/88-9, 
resolve aposentar, voluntariamente, Newton Maia 
Rodrigues, Adjurito LeQislatívo, Classe "Especial", 
Referência NS-19; do QUaéfro Pe[manente do_ Se-

. .riado Feder"ã1, nos termos dos artigOs 101, inciso 
flf, e 102, inciso I, alínea ~ da Constltuiç~o da 
República Federativa do Brasn;·combinados-com 
os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, iridsos 
(\1 e V, 414, § 4", e_438 da Resolução SF fl9 5_8, 
de 1972. artigo 2?, parágrafo único, da Resolução 
_Sf__n9 358, de 1983, artigo 3ç da Resolução SF 
n?.l3, de 1985, e artigo 2~ da Resolução SF n? 
182, de 1987, com proventos integrais. obsefvado 

.-o-limite previsto no artigo 102, § 2~. áa Consti-
tuição Federal. ' 

Senado Federal,4 de maio de 1988.-Sei1ador 
1:11:1-mb~rto LuceQa, Presidente .. _ 

PORTARIA N• 005, DE 1988 

O Primeiro-Secretário do Senado Eederal, no 
uso de suas atribuições regimentais, e tendo em 

-vista o_ disposto no_ artigo 4!3-?. § 69, do Regula~ 
mente Administrativo, resolve: _ 

- - Prorrogar, por 30 (trinta} diaS,_ o prazo para a 
realização-dos trabalhos da Comissão de Inquérito 
instituída-- pela Portaria n9 02, de 3 de fevereiro 
de 198K . . • 

Senado Federal, 3 de maio de 1988. -Senador 
~utahy Magalhães, Priffieiro-Seci-etário. - · - -

COMISSÃO PARLAMENTAR DE JNQ<ffiRI
TO 

Destinada a "investigã.r o acidente 
com .o césio 137 em Goiânia e a PoJltlca 
de Fiscalização Governamental sobre 
~erlmentos nucleares e material ra~ 
c:Qoatlvo". - -

Ata da ~ Reunião, realizada em 1 O de março 
de 1988 

Às dez _horas d_o __ diª _dez. de março do W\O de 
mil novecentos e oitenta.e oito, na Sala de Reu
niões da Comissaó--de Economia, presentes os 
SiS; Senadores lrain Saraiva, Presidente; .Oc!.~cir 
Sóares, Relator;' Almi-r GabrieL Mauro Borges, Má
rio Maia eJutahy Magal~ã_es. reúne-se a Comissão 
Parlamentar- de Inquérito, destinada a "irivestigar 
o Acidente com_o-CéSio 137 em_Goiârua. e a 
Política de Fisc"a:lização" Governamental sobre Ex· 
perimentos Nucleares e Material Radioativo", . 
~ diSpeilsada a leitura da Ata da reunião anterior 

que, em seguida, é aprovada. 
Havendo número regimental o Sr. Presidente 

- declara abertos os trabalhos. 
- O Sr. Presjdente solicita ao cfepoente, Sr. Rex 

Nazaré Alves, Presidente da Comissão Nacional 
de Energia Nuclear, que proceda a leitura do jura
mento. Em seguida, é_ concedida a palavra ao 
depoente que após sua exposição, coloca-se à 
disposição dos Srs. Senadores para quaisquer es
clarecimento.-

Coritinuando, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 
Senador Almir Gabriel que assuma a Presidência, 
e passa a inquirir o depoente. 

Reassumindo a Presidência, o Sr. Senador Iram 
sãraiva, concede a pa1avra, pela ordem, aos Srs. 
Senadores Almir Gabriel, Mário Maia e Odacir 
Soares para interpelarem o depoente. 

Fmalizando, o Sr. Presidente agradece a· pre
sença do Sr. Rex Nazaré Alves e determina qU:e 
as notas taquigráficas, tão logo traduzidas e revisa~ 
da_s, ·sejam· publicadas, em anexo, à presente Ata. 

- Nada mais havendo a tratar, encerra·se a reu-
nião e; para constar, eli, Sônia de Andrade Peixoto, 
Assfstente-da ComisSão; lavrei a presente Ata que, 
lida-e-aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

ANEXO À ATA DA 2• REUNIÃO DA co: 
... _;111$SÁO PARU!MENTAR DE INQGÉRfl"O, 

DE$T1NADAA '1NVES"ITGAR O AODENTE 
COM 0-CÉ$[0 137 EM OOIÂNIA E A POú
TICA DE FISCALIZI\ÇAO (;O VER NA, 
MENTAL SOBRE EXPERIMENTO$ NG, 
CLEARES E MATERIAL RADIQATNO'~A 
FIM DE OavJR O DEPOI/>1ENTO DO SR. 
REXNAZARÉALVES, PRESIDENTE DA CO-

.. MlssAO NACIONAL DE ENERGIA NU
CLEAR, Q(JE sE PGBUCA COM A DEVIDA 
AaTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA 
C0;111$SÁO. -- -- . - ·--· . ·-

Presidente: Senador Iram Saraiva 
Relator: Senador Odacir Soares 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-Sr. Sena
dor Odacir Soares, a Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a investigar o acidente com 
o Césio ·137, em Goiânia ou a política de ftseali
zaçãci governamental sObre experimentos nuclea
res e material radioativo, inicia a sua fase de depoi
mentos e nesta oportunidade, quero convidar a 
participar da Mesa o ilustre depoente e debatedor, 
d_este_ manhã, o Doutor Rex_ N~aré, pr_esid·iente 
da Comissão de Energia Nuclear .. 

Cãmunico ao ilustre Dr. Rex Nazaré, que diSpo
rá do tempo que achar conveniente para a sua 
exposíção, e, logo após, os Srs. Sena.dores terã.o 
um prazo para formularem as suas questões. An
tes de iniciar o seu depoimento solicitaria que 
prestasse perante esta Comissão o juramento e, 
logo a seguir, passaremos a 9uvir V. Sa. 

O SR. REX NAZARé: -Juro, como dever de 
consciêricia, dizer toda a verdade, nada omitindo 
do que seja do meu conhecimento, sobre quals
quer fã.io's reladoriados corri a investigação a car
go desta Comissão Parlameritaf de Inquérito, des
tinada a inveStigar o acidente com o Césio 137, 
etn Goiâhia, e a política de fiscalização governa· 
mental sobre experimentos nucleares e materiais 
radioativos. 

O SR. IRAM SARAIVA- O Senhor terá o tempo 
que ne_cessitar. 

O SR. REX NAZARÉ - Exm9 Sr. Prestd~nte 
~ Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador 
lraril Saraiva, Exm9 Sr. Relator da Comissão, Sena
dor Odàdr Soares, meus Senhores, minhas S_e
nhoras _da imprensa: 

Inicialmente, eu gostaria de _dizer que é um de
ver esclarecer à socied~de brasileira, efetivamente 
aS _dimensões das ações em Goiãnia, é _um dever 
não apenas do Presidente da Comis_são Nacional 
de Energia Nuclear, mas é um dever partlcu1ar
mente do cientista que, trabalhando há mais de 
25 anos no setor, para Goiânia foi fazer com-que 
aquela população brasileira, nossa população [r

- mã, pudesse ser tratada. da forma que deyeria 
ter sido tratada desde o primeíro instante. E colo
car, através de um processo de interação, desde 
o primeiro momento, as atividades de des_conta-
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minação que foram iniciadas, com uma transpa
rência total e participação aberta para a imprensa, 
é um dever, repito. 

Na justificação da ComiSsão .Parlamentar de 
inquérito encaminhada pelo Exm9 Sr. Se.nador 
Iram Saraiva, muito b_em dito está a que a opção 
pelo uso da energia nuclear e seus derivaçios é 
decisão soberana de urna nação, e por' Isso deve 
Ser tomada com $solutq_çqnvjcção.Issp-s6 ocor
re se realmente as informações_ pre~is~s. não 
aquelas do "eu acho", não aquelas da especu
lação, mas informações coinprovadas foram co-
locadas à disposiÇão dos legítimos representantes 
da soci!2:dade brasileira _ _ _ : ~ ~ 

Srs. Senadores, procuramos·~ e hoje, pela pri
meira vez, o acidente de Goiânia ter~ os seus 
dados técnicos apresentados em detalhe~ apre
sentar _um relat6rio, que passo às mãos de V. 
Ex"5

, que contém um abstrat de toda~ a_s_ações 
realizadas em Goiânia. __ ~ ~-- _ ~ 

Em setembro de 1987, a violaç~o-Q.e_uma fonte 
de césio 137 de 1.375 curles, removida de urna 
unidade de teleterapia em Goiânia, deu odgem 
a· um acidente radiológico, cuja proporção foi 
asravada pelo intervalo de dezesseis dias, entre 
o início das ações que geraram a contaminação 
de pessoas e áreas, e aquelas aç:ões de soco.rro. 
Esses~dezessets dias foram oriundos da identifi
cação do conhecimentq pela-s autOridades de 
Goiânia, e imediatamente pelas autoridades da 
comissão, de que havia urn acid~nte nessa região. 

Ess_e agravamento foi facilitado, Srs. Senado
res, pelo fato de estar o césio 137· sob a forma 
de cloreto de césio, de alta solubilidade, cujo ma
nuseio inadequado ·gerou a contaminação de _di
versos locais e de pessoas relacionadas, · direta 
ou indiretamente, COITI as ativida,des desenvolvi-
das'. -

Com essa fórmula de clÕreto de -c_éSlo, que é 
altamente solúvel, que fez com que setecentoS 
e vinte homens concentrassem tocla a.sua capacj
dade técnica e su.,_ resistência físiCa para evitar, 
como foi evitado, que essa conta.mi_nação_ªtingis
se _o lençol freático- de Góiãfiia: Graças àõ bom 
Deus,.que até nos momentos rnaifi precisos para 
n6s dava-nos também chuvas. mas graças a Ele, 
a es_se esforço e, _e!J1 particular, à cOoperação, 
a quem rendo hoje urna homenagem aqui nesta 
CP!, ao povo de Goiânia - essá missão foi ~um
prida. 

A CNEN, alertada às 15 horas do dia 29 de 
setemQro, da existência d~ áreJlS _containlna_das 
e de pessoas apresentando sintomas semelhantes 
à síndrome aguda da radiação, à meia-noite já 
possuía uma equipe preliminar em Goiãhia. Já 
nas primeiras vinte e quatro horas em coop-eração 
estreita com o fisico voluntário, a quem também 
se deve render uma homenagem, Dr. Walter. Em 
cooperação com esse ftSico e com_qs .autoridades 
locais, nas primeiras vinte e quatro horas, iniciava 
o atendimento médico das vítimas, iniciada a mo
nitoração do pessoal procurava informâções que 
permitisse, da maneira mais fiel possível, a recons
tituição do acidente, e iniciava a avaliação do im
pacto ambiental. 

Os dados extraídos das declarações das pes
soas envolvidas no addente, confrontados com 
as avaliações médicas e com a radioll)etria, ou 
seja, a medida detalhada da radiação das áreas 
afetadas, permitiram a elaboração dos procedi
mentos para atendimento às vítimas e para opera-
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çõe_s de descontaminação das_ áreas. Esses proce
dimentos visaram prioritariamente~ é multo im
portante que fique _claro, o atendimento às vítimas 
- a __ .eli~inar çs_ çaJ;ninho~ críticos pelos quais 
qytr_ás pessoas, que ãinda ilão haviam stdo atingi
das, pudessem ser afetadas pela exposição à ra
cl~ç;ãg e/ou contaminação, 

··--Senhores graças a essa operação. nenhuma 
pesso8, além daquelas que tinham sido afetadas, 
sofreu algum nível de contaminação ou foi expos
to a qualquer nível de radiação. Constatou-se que 
ao dispersão do césio que havia ocorrido, pois essa 
-constatação também rião foi teórica, foi uma 
constatação nó local, uma constatação de medi~ 
das, mas que elas tinham sido devidas ao manu
seio direto da fonte ou ae parte dela, durante 
ou após a sua violaçãO. da comercialização dos_ 
materiais contaminados·que haviam sido comer
cializados _aos ferros_-velhos da região. Aos conta
tos ·profissionais, sociais e familiares das pessoas 
contaminadas a vento e a chuva. 
· sa.e -áreas foiam id_entiflcadas como focos pdn

dpi!lis devido ao. manl).s~io ctiret9 d.a.font~ onde 
paite_dela ap6s su_a Yiolaç_ão_ -_apenas sete áreas 
....:...oorresponaendo aproximadamente a 3 mil me
trOs_ qtiãdiados. Q re_sultado das medidas radio

·méfii:cas aesses-IJJgares dete~inara~ de im·e.: 
diato seu isolamento, 18 dias_ após a viol_ação da 
faz .a ritalof' ·exposição __;,· medida era de 1 r o 
Ro~ntgen por hora ao metro. 

Serihores Senadores, isso implicava dizer, que 
qualquer profissional que ~li fosse para fazer urna 
descontaminação _e permanecesse a uma distân
cia de um metro_ Qeste local, e~da sujeito a um 
nfVéJ de Ii'àiação, cuja sua probabilidade de sobre
VívêiíCiá, ·era de apen-aS 50%. Implicava, pártanto, 
QUe __ hOUvesse, senf dúVida alguma, um trabalho 
ae j:)lãnejamento detalhado, implicava também 
que_ uma massa critica de profissionais fossem 
ao local. Apresentarám, também, níveis de conta~ 
iriifiãção residuais e aí, e{etivamente residuais, 20 
residências vizinhas a esses focos pdncipais e 22 
outf_as pertencentes a parentes, amigos ou pes
Soas i'elaclonadas com aquelas contaminadas. 

O primeiro grupo de residências foi desocu
pado e mantido isolado até a descontaminação 
dos faças principais, com os quais eram contí
guas~ Nesse grupo, o--maior nível de exposição 
já era de -300-mr/h. E nas demais 22 residências 
a ~ de exposição média era de 0.1 mr/h. 

Devido a um ou mais fatores de dispersão, di~ 
_ versos logradouros públicos também tiveram de
tect'êrdos níveis de radiação comparáveis com 
aqueles do segUndo grupo de residências? Essa 
avaliação era fundamental em face às dúvidas 
que existiam da real dimensão do acidente, fosse 
gárántida que apenas se Umitava a esses locais. 
E dl!_as técnicas foram.aí aplicadas. E ai Srs. Sena
dores, eu dida, foi um esforço de brasileiros em 
prol da garantia da segurança de brasileiros; e 
os meio!i usados foram meios brasileiros. 

Repudiávamos, fortemente, ofertas internacio
nais que ptocuravam apenas demonstrar que não 
havia cqmpetência e que não havia condição de 
o Brasil. efetivamente, realizar essa tarefa. E a 
prova foi feita com o resultado da descontami
_n~;~çáo num trabalho de 82 dias contados a partir 
do momento da identificação até o momento em 
que as áreas de Goiânia pudessem retomar aos 
níveis que lhe eram primitivos. 
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Essa avaliação, essa s_egurança, foi dada por 
dois mecanismos: o primeiro, através de um heli
cóptero no qual foi montado um sistema de detec
ção que sobrevoasse as área$ e que era capaz 
de rhedlr níveis de radiação dez vez~ abaixo da
queles que indicariam a necessidade de isola
mento de uma área. E, aí, há um fato muito impor
tante, Srs. Senadores, o relacionamento íntimo 
com o povo goiano criou nas equipes da CNEN 
uma responsabilidade adicional, a ponto de testes 
serem feitos com esse he.licóptero que garantisse 
que nenhuma ressuspensão de material_ radica
tive poderia ocorrer com a operação desse helí
cóptero_ nas áreas. Mas nós não ficamos só aí. 
Uma viatura brasileira, com equipamento brasi
leiros, foi montada para detalhamento da radio
metria na região. 

O. período transcoriido éntie a Oi:orrênéia do 
acidente e seu conhecimento e a existência de 
pessoas transfeddas no final de sete_mbro, com 
contaminação externa, determinou a necessidade 
imediata do controle do dinheiro circulante em 
Goiànla. Não queríamos, de maneira nenhuma, 
que houvess_e a possibilidade de contaminação 
de .outras pessoas. E a esSe níVeL Srs. senadores, 
1 O milhões, 240 cédulas foram monitoradas. Ses
senta e oitO delas, que apresentaram nív.eis de 
contaminação detectáv~is,, fo-rem retir~das de cir
cu18Ção e o COntrole sobfe o .dinheiro só cessou 
no momento em que n6s, em todas as análises, 
não encontrávamos mais contaminação de ne
nhuma ordern. 

AS características do adde_nte e dos locais afeta
dos indicaram ser indispensáveis medidas de con
trole ambiental. O ambiente é uma responsabi
lidade da geração atual com as gerações futuras. 
E essas medidas visavam particularmente garantir 
qual era o espectro de contaminação existente. 
E podemos hoje, com segurança, dizer: não hou
ve contaminação do len-çol freático. Podemos as
segurar: não houve contaminação de água potá
vel. Pod~mos_garantlr que a contaminação dessas 
áreas que eram ligeiramente inferior a 3 mü m2

, 

em nenhum momento passou de uma profun
didade abaixo de 50cm de solo. E aí Srs. Senado
res, é importante ressaltar que, nesse momento, 
ao hlesm'o tempo em qüe as medidas realizadas 
na átea demonstravam esse evento, nós também 
procurávamos fazer modelos matemáticos, que 
fossem coerentes e que pudessem, explicar de 
uma maneira científica o que estávamos encon
trando. E hoje é sem dúvida nenhuma reconhe
cido internacionalmente e não apenas por uma 
análise superficial, mas por análise profunda, de 
que essas técnicas o Brasil deve e c9I9cará à 
disposição da humanidade, como dever de quem 
sofrendo um acidente, tem o dever de comunicar 
aos outros quais as formas de resolver esse tipo 
de acidente. 

Foram verificados também os córregos dos 
dos. E como esperado teodcamente, apenas no 
sedimento e residualmente no sedimento foram 
econtrados níve_is de contaminação, nos quais as 
técnicas aplicadas fizeram com que, de imediatdo, 
eles fossem reduzidos de um valor considerado. 

Num raio de aproximadamente SOm em tomo 
dos focoS j>dndpais realizamos podas ou retiradas 
de árvores frutíferas e hortaliças c_ultivadas em 
hortas-domésticas dentro do ralo isolado. A finali
dade específica, Srs. Senadores, era garantir que 
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nenhum rúvel de contaminação pudesse atingir 
outros membros do público. 

As ações desenvolvidas foram :baseadas er;n ~~
ferêli.das adotadas.. i_n.tea:naclonalmente, _mas o 
que é muito. importante que fique daro,_\d_sav_a_ 
que nenhum membro_da'população de G~iâniã, 
após Identificação e o isola_mentQ_ das árE;as, fo&se 
exposto a nível de radiação anual, mesmo antes 
da descontaminação superior a 3 · mrm. Qüe· riú; 
mero é esse? Esse número_é metade do valor 
da exposição em Guara:pari. Estávain6s, poru.nto; 
trabalhando numa 'forma que tecnicamente dize
mos altamente conservativa em terinos de prote
ção ao homem e_ ao. melo ambit:nte. Podemos 
assegurar, Srs. Senadores, que nenhum elemento 
do público foi exposto a valores superiores a esse 
a partir do dia trinta de s_etembro. Por .outro la.do, 
tínhamos uma equipe a operar, e essas equipes 
eram importantes que também_ fopsero preser
vadas. E adotou-se para essas equipes lirriiteS diá
rioS _de 1 ,5mrm. ümite semana] de 5mrm.1Jmite 
mensal de 1 Omrin; limite trimestral de 30mrm. 
Das setecentas e viri.te ·pessoas envolvid_as nas 
operações_ de descontaminação, envolvidas dii'e
tamente, apenas 2,37%, ou seja, dezessete pes
soas, expuseram-se a do_ses superioes a 1 O mrrri. 
Entretanto, inferior a 30ITirril: Oitelllae-um· pontO 
dois receberam doses inferiOres a 2rrirtn_: A rriaíoi' 
exposição foi de 13,8nlrm. Entie-às dezessete 
pessoas que se expuseram, a mínimã dose foi 

de 13mrm. Porque comO eu disse a V. Ex"1 para 
Goiânia não foi o Presidente; foram -os cientistas 
que, com a experiência deles, procuraram fazer 
diretamente a descon~inação dos pontos mais 
cnlicos, que era a rua_57. A_~onta_minªção interna 
desses profissionais foi medida. A dose compro
metida em -cinqüenta anos foi desprezível, e aí 
é importante dizer o s_eguinte: as roupas especiais, 
as máscaras especiáis, ·as luvaS especiaiSetõdos 
os procedimentos adotados for:am de origem bra
sileira. E a maior demonstra_ç_ãq de sua eficiência 
foi de que ela foi capaz de garantir que nenhum_ 
indivíduo, daqueles que estavam trabalhando na 
descontaminação, teve nível de contaminação íri
tema, nem por perto equivalente àquela que a 
própria natureza nos dá internamente. Porque nós_ 
somos portadores de materia1 radloativo. Viyemo_s 
num ambiente de material radioativo. A ~ua"d~s
sa ;nesa tem potássio 40 e carbono 14. Nós, tam
bém, temos potássio 40 e carbono 14. Em ne
nhum dos casos, o valor de incorporação se apro
ximou daqueles que já possuímos internamente. 
As operações de descontaminação foram basica
mente concluídas em vinte e um de dezemQro .. 

Srs. Senadores, os cle_nti_st~ também ~J;1"1 co;>~
ção. Vinte e um de_ dezembro (oi uma d_ata m~r
cante para nós. Vítimas da irradiação, povo d~ 
Goiânia; todos iam ao aeroporto _se despedir, ma
ciçamente, da Comissão Nacional d_e,fnefgia Nu
clear. E eu dizia a eles: não _se despe_çai'TJ_, porque 
não estamos indo embora. Gpiârtia será, pára nós, 
um exemplo que teremos que adotar. E passa, 
necessariamente, por este exemplo, ·que não_ se
jam apenas utilizadas em Goiânia as __ vantagens 
dessa radioterapia, de que essa fonte f;;Wa parte, 
e que atendia, em Goiânia, em tomo de 300 mil 
tratamentos por ano, que s.e _fique limitado a isto. 
Goiânia tem o direito e nós temos o :dever de 
fazer com que as vantagens da energia nuclear 
fiquem bastante transparentes nesse Estado. 

Oitenta e dois dias foi o tempo necessário pãra 
esta de_scontamina_ção_._Qs Srs. podem olhar _e 
diz_er: 82 dias foi muito tempb: Apenas vo_u dar 
l!m exemplo aos senhores. Na México, ·ocorreu 
um acidente, que não foi detectado pelo próprio 
México, mas o foi pelas autoridades _de_Los Ála
mos, no qual ficou claro que havia sido violada 
uma fonte de cobalto. Essa fonte não era sOlúvel, 
essa_fonte era metálica, portanto, de multo mais 
fácil recuperação. O apoio das equipes de descon
taminação maciço foi fornecido pelos Estados 
Unidos. Tempo de descontaminação: L8 meses. 
EJá está a nossa G.oiânia, c;om 82 dias, apreSell~ 
tando níveis de radiação bem inferiores aos de 
Guarapciri, e,-Prãtícãmerlte da me_sma ordem de 
grandeza ·daqUeles níveis de radiação que eram 
iniciaiS. As principais oper~ções efetuadas foram: 
Umpezil -das áreás .:!fetadas; remoção da _camada 
desolo_containiÍlado, cuja espessura foi definida, 
em cada local, pelas medidas de perfilagem; der
rubada e_ remoção _ _das _casas _e barracões com 
elevados níveis de descontaminação generaliza
dos; - e,aí, eu gostaria de dar uma informação: 
essas 42 residências, circunvizinhas aos pontos, 
fOram iilteiratnente re<::uPércidas pela ComiSsão 
Nacional de ~nei:gici f'iUclear -;· eliminação de 
outros vetares que pudesSem disseminar a conta
minação; remoção de algUmas _átvores e obstá
euros que dificulfava·m- aS operações; acondicio
namento e controle dos rejeitas em caixas e tam~ 
bares; transporte do rejeito para o·depósito transi
tório - depósito esse que, efetivamente, deve 
ser transitório. Todas essas operações obedece
ram a rígidos critérítiS âe proteÇão radiológica 
e ~mbiental;- o solo removido foi substituído por 
outro ·semelhante,_ com _brita e areia. Em apenas 
Lirri caso; e por sOlícitação esPecifica dos mora~ 
dores· locais, que queriam gaflhar uma área de 
lazer, n:a Rua 57, foi feita um.a-coni::retagem,.a 
qual, hoje, os próprios moradores da região ali 
transformaram em um pátiO para lazer. 

Da ordem de três mil na qual, hoje, os próprios 
mOradores da região, ali tranSformados cOmo que 
num pátio para Jazer. -Da ordem de 3.000-ffi3 de 
rejeitas foram retirados e transPortados para insta
lações_transitórias. Vejam V. Ex's, 3.000 m3 retjra
dos !lão nos 82 dias, porque, desse prazo, to_do 
um conjunto foi de preparação. Isto implicou dizer 
que mais de 100m3 de rejeitas eram· retirados 
diariamen~. Essas equipes trabalhavam mais de 
12 horas por dia. os moradores da região conhe
cem perfeitamente o fato de que adaptações utiii~ 
zando_os_ seus próprios meios foram realizadas, 
a fim de que nós tivéssemos iluminação para tra~ 
balh_o ___ à _noite. E a última área descontaminada 
foi concluída -1.0 minutoS depois da rTl_eia-noite 
do-dia 20. E· quandO o' úftúno tarribor dé rejéito 
era transportã.CI.o, deu-se um fenômeno inuito Cu
iioso: o_ povo da Rua 57 recebia os técnicos_da 
CfiEN: com fogos. E ali, naquele instante, era feito 
o 9r3ride Prêsente deNatal ciue a ComJssao haviã 
prometido a Goiânia. Um modelo matemático foi 
deSenvolvido para garantir que o césio-137 efeti
vamen~ fpi re_colhido. Nes~e_ modelo matemá
tico, foi obtida_uma. ativ:ida_d.e. cujo interValo é. de 
1202 CUrie a 1540. IssO pelo prój)rio processo 
matemático que implica que seja realizada _um 
~qp de._de;svi,os. As _medi!las de perfilagem per
n,Jtem gara~tir. que menos de um Çurle perm~.:
rle:Ceu residualmente no solo, ou seja, hoje, o nível 
de radiação que permaneceu residual garante a 
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possibilidade do uso total e indisc~iminado das 
áreas descontaminadas. O periodo decorrido e:n
tre a remoção da fonte e o conhedmento do 
acidente radiológico contnbuiu para que houves
se exposição externa, contaminação interna e ex
tema de pessoas. Na avaliação da gravidade da 
situação dos pacientes, que foram o primeiro mo
tivo de preocupação direta, e.onsiderou~se os se
guintes. indicadores: nível de. .envolvimento de ca
da paciente com a fonte ou parte dela; levanta
mento de dados através da coleta de uma história 
clínica; avaliação laboratorial; monitoração exter~ 
na e interna. A triagem dos pacientes obedeceu 
a critériOS baseados no grau de_ comprometimen
to do _slstem.:J _hematopoético, na gravidade das 
radiodermites e da intensidade da contaminação 
interna e externa. Ness_es três grupos nós tivemos 
uma _contribuição que merece se( cit~da neste 
momento. Vários dentistas, não no número signi~ 
ficativo que eu mostrarei -em -segUida, vieram ao 
País, mas dentre eles_ aqui esteve_ um médico rus
so que_ Se juntou com as nossas equipes que 
tinham experiências em tra.tamento de radioder
mites, como consequência normal de tratamen
tos radioterápicos de câncer, de recuperação de 
sistema hematopoético, que é uma tecnologia e 
um procedimento médico_ quando se faz radiote
rapia e de uma técnica adotada de descontami
nação interna desses pacientes, que foi a utiliza
ção maciça_de_azul da prússia. Assim 20 pessoás 
foram hospitalizadas, sendo que 4 vieram a falecer 
entre a quarta e quinta semana após exposição. 
oUtras 30 pessOas foram alojadas numa un_lda5fe 
primária de atendimento sob supervisão médica 
constante, com o objetivo de serem desc_onta
minadas. 

Srs. Sénadores, entre as primeiras 4 semanas 
foi uma briga de 24 horas, para gaiantir que hou
vesse apenas o menor número possível de casos 
fatais. Efetivamente, havíci uin trabalho intenso 
em que a aliança entre o conhecimento técnico 
de origem médica e âs medidas realizadas na 
área de Física e QUímica -poaíam· oiientár nãõ 
só a forrila de condt.Jção de tratamento, mas a 
efetiva ava1iação do resultado desse tratamento. 
No momento em que tínhamos uma série de 
difiCuldades de trabãlhO dia: -e noite, de níveis de 
irradiação alta recebi uma carta da mãe da Leyde, 
-e essa carta eu guardei pe"ssoall-nerite- saben
do que havia sido a nossa cooperação pessoal; 
é um objeto que eu espero manter para o resto 
da minha vida. Compensa trabalhar efetivamerlte 
dando o que melhor se tem profiSS~çmarinente 
nesses casos. O procedimento terapêutico em

pregado durante a fase crítica pode ser resumido: 

"Destinados a superar o período crítico da 
Síndrome Aguda da Radiação (SAR), repre
sentado pela fase de aplasia ou hipoplasia 
medular; de5tinado_s à aceleração da elimina
ção do césJo-137; destinados a acelerar o 
processo de recuperação das radiodermites; 
medidas de suporte gera] e psicoterapia." 

No momento, um trabalho contínuo de acom
panhamento vem sendo rea1izado, em_ coopera
ção da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás 
e apenas um paciente, não por apresentar cuida
dos gerais, mas apenas pelo fato da sua radio
dermite na perna não estar inteiramente superada, 
encQnt{a.se inte_mado e foi, por de<::lsão de um 
colegiado médico, transferido para Campinas. 
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Durante os 82 dias de atuação Coi1tínUà-em 
Goiânía fõfam empregadoS mais-de 130 ri1il ho
mens/hora. Entre esses homens, contou-se com 
a participação de 125 profissionais de Fümas, 
Nuclebrás, a Escola de Instrução Especializada 
do Exército, do Mínistério aa Marinha, na área 
hospitalar, e do Ministério da Aeronáutica, na área 
de transportes. 

Sendo o Brasil signatárlo rla Convenção de As-: 
sistência Mútua em _casos de acidentes radioló
gicos, no dia 2 de outubro, comunicou oficial
mente à Agência Intemadohal de Energia A[ô
mica o acidente em Goiânia e_i::omilnicações pe-. 
ródicas mantiveram a Agência a -par-da evolução. 
Ao mesmo tempo, aqueles efetivamente especia-· 
listas da Comunidade científica brasileira eram 
participes di r e tos dos trabalhos em- Gojâhia. E 
aí é importante menciori.ãr, Srs. Senadores a área 
científica tem uma gama mUito grande de ativida
des e, nessa gama muito grande de atividades, 
cada um tem- a sua especializaçãó. Eu não me 
atreveria jamais a fazer uma conferência sobre 
determinados aspectos de Física, embora tenha 
doutoramento em Física pela Sorbonne, porque 
não é minha área de especialidade. Mas aqueles 
da área de especialidade, qUef do Sema, como 
por exemplo o Professor Epaminondas, da área 
ambiental, quer da área de proteção radiológica, 
corno o Professor Anselmo Paz; como o ProfeSSor 
Gilson, eriun convidados, e_ntre outros, para se 
juntar a esse esforço.- E, aí; -se deu um fato muito 
curioso, mas que enaltece o espírito brasileiro, 
quatro· alunos da Escola Técnica Federal do Rio 
de Janeiro, conduzidos por um professor, lá apa
receram e disseram: nós estamos prontos para 
ajudar. As soluções químicas da descontamina
ção desenvolvida_s _ especifi_c.amente por nossos 
técnicos foram produzidas_ por esses 4 alunos. 
E lhes direi mais, no dia da partlda deles, como 
dentro de um processo de assistência técnica nós 
temos um processo de bolsas de estudo, autorizei, 
então, que fosse pago, por aquele mês, uma bolsa 
de_ estudos para aqueles estudante_s,_E mais Um 
bilhete lindo eu recebi: que eles não tinham ido 
ali para ganhar uma bolsa de estudo, mas para 
aprender e participar de- um esfOrço que_ eles 
achavam que tinham obrigação de participar. 

Outrossim, contatos_ diretos foram mantidç:.s 
com os governos da Argentina, França, República 
Federal da Alemanha, RúSSia e EStados Unidos. 

Desses países conta'mos com 18 homens/dia, 
proporcionados pela Agência InternadonaJ de 
Energia Atômlca; 82 homens/dia, dos quais 40 
deles foram do médico russo, pela cooperação 
bilateral; e 77 homens/dia em base voluntária. 

GOstaria. aí, de fazer homenagem e_spedal tam
bém ao Dr. Gunter Drexler que, praticamente, es
tabeleceu naquele ponto em que nós não _tínha
mos condição pelos testes ainda não terem sido 
realizados, uma ponte em- que todos os medica
mentos para tratamento chegavam em momento 
adequado. 

Gostaria, também, de fazer uma homenagem 
ao médico argentino -que, em 1969, tinha tido 
a op-ortunidade de socorrer vítimas de um aci
dente radiológico na Argentina, a dois médicos 
americanos e a um iiSico americano. 

Srs. Senadores, é um fato niuitO Curioso·, ener
gia nuclear passou a ser um ponto de procura 
e de manutenção-de oligopóllos pelos países in
dustrlaJizados, E, ainda, agora, recentemente em 

Vleiia, eu colocava a seguinte questão em aberto, 
para utn-dos representantes desSes países. que 
é mais rígido ~a manutenÇão desses oligopólio: 
como são você_s capazes de conciliar os direitos 
humanos ao socorro com as _tentativas de manu
ten-ção-de oligopólio que vocês procuram? 
- Além de um ·considerável esforço em recursos 
humanos, foram utilizados equipamentos de 4 
tipos: radioprcteção, mecânicos, de informática 
e de coro_uoiq~ção._ __ 

Todos ,os registras da operação de Góiãnia fo.. 
ram: preierVa'dos. Somente na área de radiopro
teção, 631 equipamentos TOram empregãdos: di
retaõiénte em Goiânia. Ur:na .avaliação radiomé
trica das áreas atingidaS~ após a conclusão das 
operações de d~scontamln~ão, permite ass_egu· 
rar que aslioses equivalentes serão menores do 
que a metade de Guarapari, em pequenas áreas. 
E, c.]ue, a distâncias supedores a 100 fnetros, elas 
voltaram, exatamente, aos níveis de radiação que 
eram os níveis primitivos existentes no local. 

Srs. Senadores, procurei, de uma forma bem 
reSumida, apresentar aqueles dados que conside
rávamos, embora presentes nesses documentos, 
que fosse um sumário e qUe permitisse aos se
nhores uma viSão global. COlOco-me inteiramente 
à disposição para as perguntas. Muito obrigado. 

O SR.I'RESIDENTE (Iram Saraiva) ~ Terr!li
-nada a primeira parte da exposição do Dr. Rex 
Nazaré, vamos passar, agora, aos debates co_m 
ôSSts.:_ Senadores., _. . 

Indago do sen~dor _Almir Gabriel se de~jaria 
afgüir algum detalhe. (Pausa.) 

O SR ALMIR GABRIEL - Não. 

0· SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-Senador 
Mário Maiã? (Pausa.) 

O SR MÁRIO MAIA- Não. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Então, 
eu solicitaria, antes de passar a palavra ao Exm~ 
Relator, Senador Odacir Soares, que o Senador 
Almir Gabriel assumisse a _Presidência, para que 
elt fo-r-mulasse ~s pôii"léiras qUestões ao ilustre 
debatedor. -

(Assume a Presidência o Sr. SenÇtdor Almlr Ga
briel.) 

~· O.SR.l'RESIDENTE (Aimir Gabriel) -Assúmo 
~tdireção _destes trabalhos, conferindo ao Senãdor 
Iram Saraiva a palavra, para que posSa piofeiir 
as perguntas. 

o·sR. IRAJ'v\ SARJWA - Dr. Rex Nazaré, eu 
aqui nem falo na qualidade de Representante do 
Estad_Q de Goiás, falo sobreflJdo como brasileiro. 
E õ Brasil, já anunciado não só pelo mundo 
científicO, mã.s, sobretudo, pela autoridade maior 
deste País,- o Presidente da República, fechou o 
ciclo de trr;m~ormaçãó do ur~nio; portanto, nós 
_estamos na era-nUclear. E se fãl fato·ocorre, mui
tas indagações começam a.surgir, não tanto no 
ru.unc:IQ _científico, com esse jâ está quanto __ ao 
conhecimento, porque,_ se já avançamos automa
ticamente; -os estudiosos também o fazem, de 
aCordo com as--naÇões evoluídas e que já explo
ram· o ennquecrmento do urânio e exploram, já 
há algllrii tempo, a energia nuclear. Esse lamen
tável acidente de Goiás levou-me à reflexão, a 
mesma que preocupa a cada município e a- cada 
cidaâão brasileiro em conhecer rea1mente a ex
tensão do acidente com o·césio-137 e, também, 
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com o que podemos contar, em relação à afuação 
da CNEN, no que diz respeito a nos dar uma 
segurança mínima que seja, para que tendo certe:
za do que é a. ene.rgia nuclear; os seus efeitos, 
o que podemos tirar de benetl:dO~ Por esta razão, 
(Õrinulo ãlgumas perguntas ·ao ilustre debatedor. 
Foithularei, em bloco, para que, depois, V. S• te
nha condições de responder da melhor manejra 
qtie lhe aprouver. - - -

fo;am realizadas as medições que permitem 
m~ear a migração do -c és to n6 subsolo da região 
atingida e avaliar a contaminação dos vegetais? 
Se lSso foi feito, qual a -técnicn aclota,da e quais 
os resultados? . 

Umã segunda pergunta. Há fortes Suspeitas de 
que o lençol freático, e aí V. S•, pelo menos en 
passãnt já defmiu que não, mas eu reforço para 
que esta Comissão tenha, por parte da CNEN 
e de V. S•, uma colocação a mais clara possível, 
que o lençol freático tenha ou não sido contami
nado. Qual o método utilizado pela CNEN para 
medir essa contaminação e quais os resultados? 

_ 3' Qual a fração da fonte que não foi recupe
rada? Quais os riscos que representa para a popu-
lação? · · · ---

4• Quais os critédoliõ adotados P?r~ a liberação 
das ·áreas contaminadas? ' · 

5• Foi con'siderado, quando- da lib~ração das 
ãreàs"ô tempo de expedição, relativo à ocupação 
das pessoas ali residentes? .. 

& Quanto tempo será necessário para que 
as· áteãs- atingidas se apresentem livres de irradia
çãO? _ _ 
- ?~ ·Qual sua opinião sobre a viabilidade técy1ica 

da implantação de organismos municipais e esta-
duais de controle _de fiscalizil\:ão? _ -:- - . 
· s~ O af8sfamerito da CNEN.c_las atividadesd.e 

fiScalizaÇão- e cOntrole de fonte:s radiotivaS cor;n· 
prometeria a eficiência de outros Setores da Co--
n:ússão? Por quê? · 

9l' Por que as autoctdade:s brasil~lras, ao to~e~:
rern conhecimento do acidente, não recorreram, 
-imediatamente·, à ajuda iritemacional? Este subdi
menslonanlento do problema estaria ligado à 
preocupaçãb com a imagem do País, que anun
ciàra, hâ poucos_ dias, o domínio_ da tecnologia 
·de enriquecimento do y..r~Qio? _,-_.-

_1 o~ A CNEN fez uma projeção das conse
qüências futUras QUe- o acidente acarretara para 
a saúde pública? 

11 • Existe algum centro de acompanhamento 
e documentação, com yistas a ~ontituir a memó-
ri~ do acidente? , _ _ _ _ _ 

Ainda bá uma Ultima qUestão. Antes do aci
dente de Goiânia, é óbvio que existia resíduo atê
miCo, iridusiYe V. Ex' frisou isso. Quais eram ou 
são os planos da CNEN para esses resíduoS? Exis
te um plano, de âmbito nacional, para dispordes
ses resíduos? São estas as questões que formu-
lamos a V. EX' -- -- · 

O SR. PRESIDEN"fl': (Aimir Gabriel) - Com 
a palavra o.Dr. Rex Nazaré, para dar as respostas. 

O SR. REX NAZARÉ - Muito obrigado, Sena
dor Iram Saraiva. 
- Procurarei juntar a primeira pergunta com a 

segunda, porque as duas têm praticamente a 
mesma base técnica. 

Se V. EX' permite, eu' farei um peqUeno gráfico, 
para que fique claro de .um det~i~do processo 
e a partii" disso, então, _eu mostrarei os resultados.. 
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Quando n6s chegamos a uma reglao- o corte 
horizontal dessa região demon~a este tipo de 
quadro-a primeira medida que realizamos para 
verificar quais são os níveis de exposição externa 
oriundas desta região. EntãO, eu Vou, aPenas, pe
Sar um exemplo real da Rua 57. Temos aqui 
a casa da frente, o corredor de acesso e um con
junto de quartos que eram alugados. b rúvel de 
radiação, aqui, no local em que a fonte foi aberta, 
era o nível mais aJto. Então, esse ponto, para 
nós, era importante. 

Segundo fato importante: aqui, nesta região, 
existia um nível de radiação também conside
rável. E como uma das pessoas que•manipulou 
esta fonte habitava nesta região, era óbvio que, 
ao estar ela contaminada, teria contaminado as 

. residências em que ela normalmente freqüentava. 
Então, o que ocorreU? Feito isto, e, agOra. pegan
do o solo e _observando a atividade em cude por 
kg de solo e aqui a profundidade do solo em 
centfmetro. ___ _ 

Fazíamos medidas de 1 O, 20, 30, 40, 50 cm 
e assim, sucessivamente._ Se n6s colcx:ávamOs 
o logaritmo desta atividade, aqui, versus esta pro-
fundidade, nós verificávamos que o comporta
mento_da contaminação era este, ou seja: maior 
imvidade na superfície, caindo, exponencialmerl
te, à medida em que nós aprofundávamos a perfi
lagem. Isso indicava e indicou que a atividade 
era uma função de ~. e o .. ay" era um compri
mento de relaxação. 

Por outro lado, ocorria o seguinte fato: sabía
mos, e fizemos um levantamento com a partici
pação da Universidade de Goiás, de que o lençOl 
freático vinha s_e sihlando entre 1 metro e meio 
a 4 metros, na regi&o. O que ocorre, em conse
qüência cUsto? Nós c tínhamos dois .fatos importan
tes. Teríamos de tomar medidas rápidas, a fim 
de garantir que_esse material, embora com uma 
velocidade de migração lenta, não viesse para 
esses níveis de profundidade. Dai o corte e a reti
rada deste materi~. o que garantiu, portanto, a 
não-contaminação do lençol freático --em segui
da mostrarei os resu1tadqs .. $egundo fato impor
tante, os níveis de exposição, como o material 
comporta.se segundo esse E-, ou seja, à medida 
que vai aprofundando, vai diminuindo a quanti
dade de material, ele, muJtiplicado por ~. que 
seria o nível de atividade oriundo neste pólo, fazia 
com que as taxas de exposição externa fossem 
essa função e que, realizado este. corte, estaría
mos, portanto, fazendo duas coisas: evitando uma 
migração para o lençol freáJ:!co ... 

O SR. IRAM SARAlVA - V. S• está dizendo, 
então, que, em linguagem leiga, este material foi 
retirado? · 

O SR. REX NAZARÉ-Exatamente. Esse mate
rial corresponde aos 3.000 m3 de material retira
do. E as taxas de exposição, com a retirada. Foram 
consideravelmente reduzidas. 

Em termos de resultados, no relatório, V. Ext 
encontrará wn item e o detalhamento no anexo 
7, em que se eXplicita que, como à abertura da 
fonte e seu manuseio se deram em áreas não 
cimentadas, a ocorrência de chuvas na região, 
porque temos todos os indices pluviométricos a 
partir da data prevista de abe~ da fonte, favore
ceu a penetração no solo, apesar de ele ter uma 
composição argilosa. Mas ~antiu-se, entretanto, 
que ele não passou de um determinado ponto. 

A concentração de césio no solo a diferentes pro
fundidades foi determinada por perfilagem de _so
los. E os· resultados dessas perfilagens, também, 
se encontram no nosso relatório. 

-A peifil'agem de-solo foi inicialmente realizada 
junto com a Escola de Agricuhura da Universidade 
Federal de Goiânia e posteriormente com o IPEN. 
E verificou-se que até o dia 20 de outubro ela 
se limitava aos primeiros 20 cm, quando começa 
a estação chuvosa. E aí o que houve de migração 
para o restante dos 30, 40 cm já foi um número 
bastante reduzido. Nas amOstras coletadas, verifi
cou-se, não só nos poços nas áreas críticas, na 
própria área crítica, que o valor era menor do 
que4 Bq/L e que a profundidade do lençol freático 
situa-se, por um estudo em que solicitamos a 
participação da Universidade, ela se situa entre 
1.75 m ·até 5.90 m, espeCificamente nas áreas 
afetadas porque, de uma maneira geral, o lençol 
freático, em Goiânia, é abaixo -de 4 m. Como ne
nhuma migração uJtrapassou a 50 Cm, pelo dado 
da posição do lençol freático e de perfilagem aon
de la o lençol freático e as medidas realizadas, 
não houve, efetivamente, a contaminação do len
çol freático. 

Por outro lado, a contaminação ·de vegetais 
obedeceu a um programa que, em termos de 
alimentos, foram coletadas amostras de alimen
tos vendidos.nos mercados próximos. nas áreas 
isOladas, bem como na região produtora. Em ne
nhum caso foi encontrada qualquer presença de 
cé:sio-137. Nas áreas próximas aos locais, como, 
por exemplo; próximo a essa área da Rua 57, 
fizemos estudos em raio até 180 m. Por que até 
180m? Porque o nível ia decaindo. E foram anali
sadas 216 amostras vegetais. Essas amostras fize
rám com ·que vegetais e frutas que estavam pre
sentes nesta região - em particular gostaria de 
cftar·que nesse ponto, por exemplo, existiam duas 
mangueiras-essas árvores, que estavam efetiva
mente nessa região, foram inteiramente remo
vidas e aquelas que, afastadas da região, apresen
tavam um processá de limites muito baixos mais 
ainda com alguma presença de cêsfo e, discutido 
com o pessoal da área de biologia, verificado_ que 
o próprio ciclo faria wna diluição nela, o que se 
fez foi wna podagem, a fim de evitar que as frutas 
dessas árvores fosse;m consumidas. Entretanto, 
em nenhum caso nenhum nivel de contaminação 
ultrapassou a raios superiores a 100 m. Os resulta
dos dessas medidas V. Ex" encontra no anexo 
5 em que a estimativa de dose, via caminho-crí
tico, foi realizada e o sistema de podagem foi _ 
determinado a partir daí. 

Eu aproveitaria para dizer a V. E.xt qUe quanto 
à água potável, nós examinamos a estação de 
tratamento de água, o local de captação, o reser
vatório da Serrinha. o reservatório da Avenida T -7, 
·o res-tirvat6rio da SESC e o da própria Praça Ta
mandaré. 'Em nenhum caso, tivemos presença 
de césio detectável que implicasse dizer que a 
água potável pudesse ter sido c_ontaminada. 

Não sei se para a primeira e segunda perguntas 
V. Ex' está satisfeito com a resposta. 

Com relação à fraÇão da fonte que não foi recu
perada, o que ocorre _é que quando se faz aquele 
corte, um pequeno residuo de césio ainda fica. 
Mas esse pequeno resíduo de césio, cuja posição 
dele e cuja quantidade dele, engloba toda a área 
de Goiârua, o ponto importante, e nós fazíamos 
isso e mais do que isso. Montamos esse carro 
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aqui, que fez o rastrearnento em todas as áreas, 
de forma a que garantisse_ que nenh1.,101 nível de 
exposição que pudesse acarretar risco à popu
lação pennanecesse na reg_ião. Eu ~iria que_ me
nos de um milésimo- da fonte permaneceu em 
locais sem, entretanto, acarretar riscos à popu
lação; 

O SR. IRAM SAAMVA- Esse cárro a que V._ 
Ex'. se refere fez o- rastremento só na região ou 
em todo o JT'lunicípio? 

O SR. REX NAZARÉ - Q senhor sabe que 
fizemos um processo de ralos concêntricos, que 
o próprio planejamento da cidade de Goiânia per
mitiU, vindo da periferia para· o centro, de forma 
que, inclusive, tivesse referenciais de qual é o nível 
de rad_iaçãó natural,. e com um fato muito impor· 
tante. Quando acabamos toda ÇJ_c:l~§contamin_~-: 
ção, esse próprio carro permitiu determinar, em 
alguns_locais, pequenos niveis residuais, que nós, 
posteriormente, no dia_1 O de janeiro, mandamos 
uma eqUipe para retirá!\ Cuja justificativa, apenas 
para lhe dar um exemplo, era o fato de ser Ym 
local em que normalmen~ parte das pessoas 
ccin~_minadas permanecia nesse local. Era _em 
local de freqüênci<;~, como exetnplo, um b~ ali 
próximo à Rua 26 cOm a Rua 15. E depois nós 
soubemos por quê. Esse carro pem'iitiu, inclusive, 
que verificássemos pontos como um poste próxi
mo à região do ferro-velho do Ivo. Esse poste 
tinha _uma contaminação, mas não conseguimos 
entender a çont.arninação. Os vizinhos - ~ ~ 
cooperaçãO grande que eles tivefª-lD ~no~ expli
caram qUe era h~ito do ivc:> _sair e s_e enco~ 
nesse poste~ EfetiWUlJ.enfe, eSse poste teve que 
ser removido. Encontravam:se na saída da ~ua 
17 os camfnhos que permitiam radiografar os 
passos do pessoal que morava nessa residência_. 

Quãis oS critérios adotados para a liberação 
nas-ãreas c:tmtamina~as? 

Srs. Senâdores, não existe ciên_cia no mundo 
que seja supeiior àqUela_ que Deus nos deu na 
natufel.8. Primeiro, nosso critério básico era fazer 
com que se retomasse aos níveis_ primitivos. se.. 
gundo, em hipótese alguma, deixar nível superior, 
a metade daqueles níveis de uma_região que~ 
habitável e que se sabe que não tem riscos, como 
Goarnpari. Eu poderia dizer que num raio superior 
a 100 metros dos pontos contaminados, os nívei$ 
são exatamente idênticos aos níveis anteriores. 
Num ralo entre 100 _e 50 metro~. O§õ niyeis val]am 
entre 100e300 mr, por ano. Trezentosêonúm~ 

_ r_a equivalente a Guarapari. E dentro dos pontos 
principais, V. 8' tem um outro ponto, cujo valor 
se aproxima a 300 mr pOr ano - repetindo -
menor ·que Gua_rapari, metade _de Guarapari.'N 
é importante dizer que é metad~ do va,lor méQio 
de Guarapari, se se pegar o valor superior a um 
décimo desse valor. _Em hitótese aiguma,_ deixa
mos valor alto. Seria import.ánte eu dizer porque, 
e isso_ é importante para nós. Tínhamos cons
<;iência absoluta de que a cidade de Goiânia, por 
_curiosidade científica ou por qualquer outra inten .. 
ção, seria medida e remedida Y~ª-S vezes. Além 
de termos essa cesponsabilidade com a popula
ção, tínhamos também a responsabilidade com 
a nossa formação profissional. Esses foram os 
critérios oriundos da própria natureza. Explico o 
Porquê. - - _ -· _, 

Segundo os critérios ac:l.otados inte.macional
l)le~. poderiamos ter deixado um valor dez vezes 



1258 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

superior ao que deixamos. Isso é, hoje, motivo 
de debate. Se o Brasil conseguiu fazer isso, signi
fica que as normas de procedimentos interna
danais têm de ser revistas e esses devem ser 
os va1ores utilizados para a procura de desconta~ 
mínação de áreas. 

Quando se faz o cálculo de exposição, é natural 
que se leve em consid~ração o .tempo relativo 
à ocupação das pessoas ali residentes. Fizemos 
mais: não adotamos o tempo médio, mas atempo 
para crianças, não em ldade escolar, mas aquela 
criança que, praticamente, permanec:e o tempo 
todo em casa ou no lo-cal, que nos levou a ser 
ainda mais conservador nas nossas avaliações. 

Com relação à sexta pergunta-Quantotempo 
será necessário para que as- âfea:s ãtingidas se 
apresentem livres de radiaç_~o? ~ _Eu diria que 
90% dos pontos das áreas atingidas, hoje, Já têm 
os níveis primitivos. V. Ex" encontra efeitos pon
tuais em um ou outro loca1 que dariam esse limite 
superior de 300 _mr. D[zer que uma área será 
livre de radiação, isso é a1go _que, infelizmente, 
desde que a natureza se compOe, ela já tem uma 
pr6pria radiação de fundo. O que acOntece? De-
pois de 1945, com as explosões na Hemisfério 
Norte e depois com explosões no Hemisfério ·suJ, 
esse valor foi acrescido. EU poderia lhe dizer, hoje, 
que os valores são equivalentes aos valores en
contrados na natureza e que, por conseqüência, 
podemos dizer que são áreas perfeitamente passi
veis de utilização. O que é importante para nós 
é que esse materia1 foi_ retirado_ e __ e~ m~erial 
retirado, sim, terá um tempo no qual o decai
mento dele deverá ocorrer_. _Qai__º fatQ de_ termos 
procurado tirar uma quantidade maior de mate
ria1, a fim de que pudéssemos ter certeza absoluta 
de que o decaimento desse material, c::omo avolu
me é maior, ocorrerá huma Velocidade maior em 
termos de atividade espec'iflca em todo o material. 
Ou seja, se eu concentraSse de n_QYO_a_f~mte, eu 
teria uma fonte altamente radioativa. Entretanto, 
à medida em que ela está diluída. hoje, em toda 
a massa c:ontaminada tenho níveis de contami
nação que garantem a perfeita condição de segu
rança, inclusive do dep6sfto transitório, no quàl 
ela teve que ficar. 

O SR. IRAM SARAIVA - PeJo fato de eJa ser 
solúvel, a tendência dela é perder potencial ou 
.aumentar? 

O SR. REX NAZARETH - Não. Pelo fato de 
ela permanecer solúvel, o que acontece se ela 
tivesse ficado na região, o que aconteceria? Eu 
teria um resultado falso. Depois de 2 meses, 6 
meses, um ano, ela teria percolado e eu estaria 
medindo na superfície e não vendo nada, mas 
eu estaria sendo iludido, porque o fato de ela 
ser solúvel apenas facilitaria a migração, daí o 
fato de a perfilagem ter sido a indicação do locaL 
em que a gente deveria cortar, porque sabiamos 
que, se deixássemos, ela continuaria percolando. 

Com relação à Viabilidade técnica da implan
tação de organismos municipáís e estaduais de 
controle e fiscalização: 

A ConiisSão Nacional de Energia Nuclear -
isso eu lhe digo, a minha Vida foi muito curiosa 
·-ao retomar, em 1968, ao País, eu tinha um 
conjunto de trabalhos public::ados no exterior, cuja 
utilização não teria, de maneira alguma, possibi
lidade se~ aplicada no País, pelo menos num hori- -
zonte mensurável. Naquele momento, o Brasil 

não possuía ·nenhuma instituição que tivesse 
càmpetêrkia- ~rn: raâioproteção- e dosimetria. E 
ac::cintecia um fenômeno ·muito_ fácil - inclusive 
é um dado lf!1portante, a energia nuclear nasceu 
no Brasil antes da própria CNEN. Doze hospitais 
brasileiros utilizam energia nuclear antes _da pró
pria CNEN. Eu lhe dou o exemplo: em Recife 
existe_o Hospital do Câncer em que os. atestados 
das primeiras agulhas de rádio ainda foram assi
nados por Madame Curie. EntãO, o que acontece? 
Precisávamos montar uma competência. E _eu fui 
encarregado, de 1969 a 1975, de montar esta 
competência, que visava não só a área de saúde, 
como a área de indústria, a área de agricultura 
e o-desenvoMmento nuclear. EsSa instituição, ho
je, é corisiderada modelar para o mundo pelos 
peritos internacionais, qu~ eliminaram o fato de 
n6s t_ennos que mandar os nossos aparelhos para 
serem calibrados no exterfor. Tínhamos _o que 
nós chamávamos de competência técnica. I; face 
ao monopólio que existe _em lei coro relação a 
materiais ti.Ucleares, tínhamos responsabilidade 
de controle através desse monop61io. Controles 
esses-que, tamb~m. por o_utras razôes, faziam par
te do con~o do Ministério da Saúde e do Minis
tério do Trabalho. Então, nós juntamoS os e_sfor
ços e~·em Goiânia, fOi realizada um reuniã.o, finda 
a qual várias coisas ficaram decididas. A primeira 
delas é que haveria um ·somatório de esforços. 
A segunda é que a Comissão Nacional de Energia 
Nuclear implantaria no País 7 laboratórios regio
nais, que seriam o início da proliferação do conhe
cimento para aquelas regiões. E inclusive com 
um dado importante. 
- Eu me lembro que no ano de 1970, quando 
percorrendo com eis equipamentos que eram dis
poníveis no mercado internacional,_ eu verifiquei 
em Belém que face ~ çaracterísticas de umld.ade 
e·de temperatura os equipamentos que eram pro
jetados para os países temperados não funciona
vam: Lá houve uma contribuição fora do comum 
da equipe do Dr. Lobo . .E; nós trabafhamos juntos. 
ESsã experiência foi fundamental em Goiânia. No 
período de chuvas, quando a umidade cresceu 
e a temperatura foi alta, tivemos que aplicar todo 
aquele ensinamento de 69,_ em Belém. 

Então, o-que acontece-é que a razão desses 
regiohais também é para poder fazer com que 
a t_êçglca aplicada ali seja adequada àquelas técni
CãS que· correspondem não só às necessidades 
locais, mas correspondem também às condições 
ambientais. -

·A Partir disso foi realizado o primeiro curso com 
a presença de PesSoaS ihêlicadas por todos os 
ESta_dps, das Secretarias de Saúde. Fizemos um 
processo de desenvolvimento dos equipameritos 
nacionais e ainda este_ mês pretendemos estar 
instalando os dois_ primeiros regionais. Provavel
mente, nO mês de maio, será dado o segundo 
cUrso. Qual é a finaJidade disso? É tennos um 
pr'"oCesso descentralizado que faça com que a aS
sistência esteja mais presente em cada região e 
que leve a cada região um conhecimento tecnoló
gico e um desenvolvimento mais a_dequado à sua 
região. 

-Agora, vou um pouco-mais adiante. 
Entretanto, esse controle, essa fiscal~ção ... !;:u 

faria quase que um apelo à CPI. Temos duas 
alteinatívcis: oil criamos o estado semipolicial em 
que junto a cada unidade vai haver um guarda 
24 horas por dia ou criamos um processo -
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isso é praticamente impossível - em que em 
toda a gama de utilização, o responsável por aque· 
le objeto, seja reaJmente o guardião daquele obje
to e que haja uma correlação bilateral entre um 
processo civil e até crimina1 e essa guarda. Se' 
_ele tiver aJguma n~essidade, ele se socorra da· 
quele órgão regional que estará ao lado dele para 
apoiá-lo. 

O senhor imagine - temos necessidade, são 
3 milhôes de tratamentos de cânc_er que existem 
usando radioterapia - se tivéssesmos um pro
cesso.- tentandq fazer uma ana1ogia, que é a 
que me ocorre no momento, talvez não tão corre
ta; com a faca que usamos" na cozinha, que é 
uma arma branca. O que garante que ao comprar 
aquela faca o sujeito, uin dia, a utilize criminal
mente?_ Mas o guardião daquele faca, o proprie-
tário e aquele que a usar indevidamente, tem uma 
responsabilidade efetiva. 

Então, só vejo um processo- e isso {oi discu~ 
tido, inclusi~, a nível intemadonal- que efetiva
mente garanta que todos esses usoS possam ser 
assegurados. O senhor pode ter o grupo rriuni~ 
cipa1, o senhor pode ter o grupo estadual, o senhor 
po9-~ ter a ação federal, que entre o rnoro!=~to 
ele rião eStará preSente- erri" -cadã focal 24 horas 
por dia. Então, precisamos um processo de res
ponsabilização efetiva.. e essa responsabilização 
deve ir rnai_sionge. Se ele soliç_~ !"-O órgão CJl:le 
deve apoiá-lo um determinado tipo de apoio e 
não lhe for prestado e, como conSeqüência disso, 
houver um acidente, esse órgão deve ser punido, 
também. 

Esse tipo de análise acho que_ deve ser feito. 
Não tenho condição, digamp~, e neJil ... ~sC~a 
a fazer nenhuma proposição juri"dica, mas eu lhe 
digo que ê a forma como el1 vejo para que possa-
mos, através desse processo· de interas:&o ~ 
a CNEN, os órgãos do Ministério !ia Saúde, as 
Secretarias de_ Saúde, os. órgãos municipais de 
Saúde, e a próPria formação e maiOr conta:to c_om 
os participantes_da área de t.WOS médico~ e indl,lS
triais da radiação, o senhor possa garantir que, 
na verdade, a CNEN_não está se ·afastançlo, a 
CNEN está dando toda a sua ... Ainda ag9ra,_ fize
mos, nessas última$ semanas, uma operação, le
vantamento, cadastro, em território nacional, com 
as Secretarias de Saúde já_ lad!> ~- lado .. ~Emão, 
esse: tipo de interaÇão é fundamental, mas acho 
que precisamos de um estepe mais, e esse estepe 
_m__ais é um est.epe em que o nível de responsa
bilidade seja- e~eti\o'é!ffi_ente bãstailte claro, e eu só 
vejo uma forma: é aquela do guardião. O moto
rista tem a sua carteira de habilitação; entretanto, 
se ele res-olver pegar o carro e propositadamente 
criar um aci4ente, a~ n_ão tenha dúvida.._ gue "ele 
Qey~ ~r_.. __ como guardião, o grande responsável 
por isso e isso é falha de nossa legisla~;~o. 

-o SR. IRAM SAAANA- Dr. Rex, apenas para 
ilustrar, então, no que deparo, V. Sa. concorda 
com o inquérito policial encerrado e já indicial)do 
algumas pessoas, inclusive pessoas que eram !"ef!
ponsáveis pela guarda, por serem proprietários 
de cápsula de"Césio-13_7, em Goiânia. Quer ºªer 
que o SenlJ.or enten.Q.e _que aqu~Je_ inquérito con
cluiu bem? 

Ó SR. REx-_NAZARÉ...:... Senador, eu hiio_iria 
ao ponto- de dizer que o inquérito concluiu bem, 
porque, inclusive, não -li o inquérito em detalhes. 
Mas eu poderia lhe dizer o seguinte: sob que forma 
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ele está, não sei, mas salta de imediato à visão 
que o responsável é o proprietário. Inclusive por
que dentro das norma_s existentes ele tem procedi
mentos a cumprir, procedimentos esses que esta
belecem que ele deve comunicar a desativação 
ou o não emprego, em determinado momento, 
do material, e isso não foi feito. 

Então, sem dúvida alguma, havia ou houve uma 
negligência do ponto de vista efetivo da proprie
dade do material, dos proprietários. 

O SR IRAM SARAIVA -_~nda para me ilustrar: 
o que teria a ver, por exemplo, a vigilância sanitária 
do Estado de Goiás ou a \dgilância sanitária- de 
Goiânia com isso, para ser também indiciado o 
seu dirigente? -

O SR. REX NAZARÉ - Nós tivemos indiciado 
um diretor de um departamerito nosso, cujas res
ponsabilidades estabelecidas no quadro legal são 
idênticas, elas são complementares. Agora, na mi
nha maneira de ver, qualquer processo fiscali~ 
zador passa,, ne,cessariamente, pela responsabi~ 
Iidad_e daquele que tem 24 horas a responsabi~ 
lidade do controle do material. 

E eu lhe diria mais, Senador. se V. Ex' fizer 
uma ariâ11se de qualquer que seja a ação fiscaliza
dora que possa, com a proliferação de conheci
mentos, ser difundida no País, ninguém; estará, 
por exemplo pegando o meio~ambiente como 
exemplo. O fiScal do meia.ambiente vai ao meio
ambiente e está lá o local em que o material 
de uma indústria qufmica deve ser armazenado 
para não ser liberado no meio-ambiente. Quem 
está livre disso ser liberado à noite? Quem ~stil 
livre de realmente_ o material de menor nivel de 
graduação, porque à medida em que a instalação 
fica menor, maior, por incrivel que pareça, o risco, 
porque _o_ manuseio dela fica mais freqüente. 

Eu vou lhe dar um exemplo simples: na evolu
ção da área. por exemplo, de saúde, a radioterapia 
nasceu primeiro. Depois, veio o cliagnóstico. En
tretanto, o grupo da área de medicina nucleC)I' 
já teve uma formação e os próprios níveis de 
contaminação com-que trabalham são bem me-
nores . ..Mas, nós não podemos, de maneira algu
ma, esquecer um fato que é muito comum. O 
paciente, portador de câncer, por exemplo, pode 
ter aplicado nele agulhas de rádio, ou agulhas 
de cobalto ou agulhas de césio. Essas atividades 
são mínimas, mas ela pode criar uma compli
cação numa área pequena. N., não seriam 3 mil 
metros quadrados, seria uma sala menor do que 
esta, mas ela pode criar problema. E ó que nós 
temos que evitar é isso. Mas quem é que lida 
com ela no dia-a-dia? Então, esse é o grande 
ponto do processo, na minha mane'ra de ver. 

O SR IRAM SARWA -A minha intervenção 
muitas vezes pode parecer ~gerada, mas é por· 
que V. EX', dentro desse contexto do que aconte
ceu em Goiânia, é hoje, eu diria, o termômetro 
para esta comissão. Por isso é que nós estãrrios 
nos estendendo, porque a partir daí é que nós 
vamos formar, Dr. Rex, o roteiro para os outros 
depoentes. 

Eu :Perguntaria a V. Ex', a CNEN no Brasil, hoje, 
detém de alguma forma o conhecimento de todos 
os aparelhos e em todos os municípios do Brasil, 
para que, como sugeriu V. Ex', __ nós_ possamos 
depois, com o ~<lt6rio _fin~,_Jiygerir ao Senado, 
que wna redaçãQ ou que pelo menos um e~oço 
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de redação seaia para que haja uma legislaçãO 
específica sobre a questão no País? Nós precisa
mos dessas informações; a CNEN detém o co
nhedmento de todo_ esse aparelho que, se por 
um lado é benéfico, por outro lado ele é tá-o malé
fico que cã"Usou um acidente internacional, no 
·caso do Césio-137; e a_ CNEN detém conheci
mento de tudo isSo no País, até inesmo para fisca
lização. 

..Ó SR '()bAC!R SOARES- EU queria apenas 
completar essa ·pergunta do Senador Iram Sarai
va, porque inclusive constava do meu_ ro;teiro. 
Queria comp1etar perguntando que tipo de acom
panhamento a CNEN realiza sobre esses ~~pa
inentos e materiáls? ---- · 

O SR. REX NAZARÉ -Perfeito. Primeiro vamos 
tentar interpretar bem: a CNEN _nesse -proCeSso 
é uma das condiç-ões necessária,s. Então, e_u lhe 
diria o seguinte: a CNEN é fundada em 1956 
da qual, hoje, temos um levantamento diante de 
1956. Aí vou lhe dizer uma coisa bem tranqüila: 
esses foram, digamos assim, os pais da radiote~ 
rapia,.no Brasil, como o Instituto Nacional do Cân· 
cer; o Zolando Judes Machado; o Hospital AC 
Camargo; de São Paulo é o Hospital das Clínicas; 
de Pernambuco, é a Sociedade Pernambuca,na 
de Combate ao Câncer, o Hospital Sta. RiW:_,_de 
Porto Alegre, o Hospital Aristides Maltês, da Bahia, 
que foi considerado um dos maiores l:tospitais 
da América· Latina no tratamento radioterápico; 
o Hospital Ofirv Loyola, de Belém, mas em face 
desse grupo de médicos ser o que compõe aque
les que lá fizeram, antes de 1956, uma espécie 
de vamos procurar uma palavra, e a adequada 
n_ã_o_s~_ri_a __ e li~, _Qs _P!Indeirantes que tro_uxeram 
para o Brasil uma técnica de combate ao câncer; 
eles existiam antes de 1956. Estes hospitais hoje, 
também fazem parte do controle. 

O nosso processo nasce porque a comercia
lização tem que ser autorizada pela CNEN. Basea
do nisso, nós conseguimos, em 1970, solicitar 
que nenhum hospital deixasse de ter uma planta 
aprovada, e_o dosímetro para sua medida, o que 
estabelec;;emos ___ corn a partlçipação_ da COJl)YDi-
dade científica; mas vamos qualificar: O qué _é 
a comunidade científica para mim na área médi
ca? Comunidade dentifica para mim, na área mé-
dica, é Academia Brasileira de Medicina, Colégio 
Brasileiro de Radiologia, Associação Brasileira de 
ASicos e Medicina. 
_c É bom qualificarmos. O que ocorre é que_ às 

vezes falamos em comunidade científica e quan
do nesta se fala deve-se_ verificar qual é o setor 
que se está comentando. Então, com esse gnl_PO 
estabelecemos coisas em que não temos condi
ções de dar o titulo de especialista nem de exigir 
esse titulo. Mas através de um convênio com o 
Colégio Brnsileiro de Radiologia, como o Colégio 
Brasileiro de Radiologia dá o título de especialista, 
e aí eu lhe -diria também uma coisa importante: 
não é pré-re(Juisito legal o sujeito ter o título de 
especialista, para operar num determinado caro· 
poda área médica, isso·é uma c_oisa que também 
tem que ser tevista. O indMduo, ao ter o titulo 
de médico, ele é liberado para poder_ trabalhar 
em qualquer ramo da medicina: mas, como, .ob
viamente, qualifiéa o sujeito ern _melhores condi
ções, através do Colégio Brasileiro deJ~adlologia, 
o que ocorre? Nós passamos automaticamente 

a exigir Um exame do qual n6s participamos da 
banca. 
-:- C"õrff a Associação Brasileira de F"tSicos e Medi

cina, nós obrigamos a qualiftcação do profissional 
que vai cuidar da rádio proteção. 

À exigência de um plano de proteção radioló
gica fazemos com que só se autorize, no final, 
quando esse plano existir. Então, nós temos um 
controle de todas as entidades que, através do 
sis,te.ni_g~ de importação, nos foi possível detectar. 
Essa é a posição no Brasil, inclusive aqui nós 
colocamos as datas em que são feitas solicitações 
-e o qtie OcóirEf a-partir daí? Em que momento 
nós temos uma ação efetiva legal? No momento 
em que ele vai mudar a fonte, em que ele precisa 

-de _wTYLnQva licença. 

O SR. ODAOR SOARES - Pennita-me fazer 
o diálogo para poder esclarecer; fora isso não 
há ne.Gessidade ~ um relatório, nem que seja 
periOdicamente~ d<). ~vid;:ade_ d~!)Ses. .. 

O ·sR. REX NAZARé: - Mas aí nós criamos 
a seguinte condição em que existem duas cOiSas 
importantes: obrigatoriedade ele tem_ num cafn~ 
po, que _é: a da garantia de que os trabalhador~s 
eriVolvidos não estão super expostoS. Então, nós 
ternos nesse grupo um ·controle mensal de se 
houve ou não uma super exposição; mas de 
quem? DO médtco e da_equipe paramédica. 

Vamos mais longe aí. Nesse hospital, normal· 
mente, com o tempo vem ocorrendo o seguinte 
fato: a qualificação do profissional médico e a 
sua ciLente)a aurnenta ~m função d9s resultados 
terapêuticos dos seus tratamentos, e para esse 
resultado terapêutico- do seu tratamento ele n~ 
cessita que a predsão dele nas exposições de 
ra<:iiação _estejam dentro de um limite de precisão 
porque senão ele com_eça a ter recidivas de trata~ 
menta radioterápico, que é coisa muito comum, 
indo para a mão_ do ci_íniço. 

Então, a partir dissO ai, como se transformou 
isso praticamente numa _rotina, nós fazemol} um 
processo de calibração do dosímetro empregado 
e criamos um processo postal, processo postal 
esse que a Organização Mundial de Saúde hoje 
já adota, de verificação de quais são as condições 
de rad1ação, porque a dose pode estar perfeita, 
mas vou lhe dar apenas um exemplo que todos 
nós conhecemos: nós vamos fazer ~m exame 
de fadiogrcifla toráxi_ca. Ehtramos na frente do 
aparelho e o individuo diz: "Pára, não mexem~". 
Tli'a a ·radiografia e não importa que outra pessoa 
que entre tenha a espessura ou tamanho diferen~ 
tes de a radiografia, porqúe o campo não. será 
aherado. Isso tem que ser cuidado, mas tero ,que 
ser cuidado num balanço muito interessante.entre 
Uma-coOperação técnica, que a CNEN possui, 
entre a autoridade da saúde, aí não mais sob 
o ponto de vista de proteção da instalação, mas 
do ponto de vista de redução de exposição da 
nossa população. Mas com um aspecto que tam· 

_ bém não podE}mos,já quase da tradição brasileira. 
A nossa Lei Aurea não nasceu de imedjato, ela 
nas_ceu como a Lei do~ Ventre üvre, post~~or
mente, com a do sexagenário, e só_ depois é que 
veio a Lei Áurea. É necess_ário que nesse ~etor 
a forma seja progressiva inviabilizar alguns servi
ços-de radlodiagnósticos, e.que se não fosse ~e 
imediato operar, estaria gerando uma necessi~ 
dade, talvez maior, de um outro processo· de con
trole de tuberculose. Então, este é o balanço entre 
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o aperfeiçoamento do processo de proteção ra
diológica, da necessidade da área social, e dess~ 
interação da competência existente, legal e técni
ca que, na minha opinião, deverá nascer uma 
política a ser aplicada no setor. E eu poderia lhe 
afinnar o seguinte: hoje, a interâçã'o quase que 
do dia-a-dia, que nasceu com a presença do Mi
nistro Borges da Silveira, no Ministério da Saúde, 
com a interação dos médicos das Sec:tetarias de 
Saúde e Vigilância Sanitária com a CNEN, cada 
Item desses vem sendo discutido quase que dia
riamente entre as equipes e nós procuramos, real
mente, um proc_esso de aperfeiçoamento. 

O SR. IRAM SARJJVA- Dr. Rex, com essas 
afirmações, então, conclui-se que a CNEN tinha 
conhecimento de que a cápsula do Cêsio-137, 
de Goiânia, estava desativa.da? 

O SR. REX NAZARÉ- Não. A CNEN não tinha 
conhecimento, porque há um artigo de uma nor
ma específica que diz o seguinte. Essa nOrma 
é de conhecimento, é publicado no Diário Oftdal 
de 14 de dezembro de 1984 e, no seu art. 10 
d,i; o seguinte: 

"Nenhwna modificação pode ·ser execuw~ 
tada nwna instalação radioativa sem prévia , 
autorização da CNEN. A solicitação para mo
dificação deve descrever completamente as 
alterações propostas." 

Isto não foi feito para o césio. E diz no art. 
13: 

"As instalações radloativas que decidirem 
encerrar. suas atividades deverão solicitar à 
CNEN o cancelamento da autorização para 
operação, mediante requerimento acompaw 
nhado, no mfnimo, das informaç~s a seguir: 
destino a ser dado ao material radioativo e 
a outras fontes de radiaç6o, destino _a_ser 
dado aos registres que devem ser ~n_ser
vados, procedimentos técnicos e administra~ 
tivos para a descontaminação total da insta· 
lação." 

Isto não foi realizado. 

·o SR ALMIR GABRIEL - Entiio, reolmente, 
falt.arÓ. mecanismos ainda para que a CNEN dete-
nha mais controle sobre esta questão? 

O SR REX NAZARÉ - Eu diria o seguinte: 
falta mecanismo para que a junção das responsa
bilidades legais da área de saúde, da área da 
CNEN e da área do próprio Ministério do Trabolho 
possa efetivamente ter como fundamento - o 
que eu me referi anteriormente -,- à responsaw 
bilidade efetiva do guardião e à obrigatoriedade 
deJe, civil e criminalmente, de .cumprir os pressu
postos legais. 

O SR. ODACIR SOARES - Dr. Rex. eu queria 
apen&s, ainda em rclaçao a essa indagação, de 
certa forma não propriamente perguntar a V. Ext, 
mas talvez até concluir com V. S• V. S• disse que 
a CNEN tem controle de registro de materiãis 
e equipamentos que são legalmente importados, 
que são importados via Cacex, via Governo. Nós 
sabemos que, no Brasil, parte considerável de 
equipamentos utilizados na radioteiapia, como 
agulhas e outros, entram regularmente através 
de viagens que médicos, que profissionais-de to
das as áreas fazem ao exterior. E, naturâlmente, 
em conseqüência da legis1ação, esses equipa~ 

mentes não são registrados no CNEN. Então, e_u 
concluiria - e inc:lago de V. 5' se_ essa minha 
conclusão é correta - que, no Brasü, nós temos 
algwnas centenas de pequenos equipamentos 
l,ltilizados na radioterapia não registrados na 
CNEN porque entraram ilegalmente no País. 

O SR REX NAZARÉ-Senador Odacir SOares, 
eu não poderia afirmar que equipamentos entram 
no Pafs ilegalmente, porém eu poderia dizer a 
V. Exfl o seguinte: se um equipamento entrar ile
galmente, ele fica fora do controle da _área do 
Ministério da Saúde, da áre_a dél.$ SeCretarias do 
EstadO e· da área da CNEN.- Aí o que aContece? 
Só há uma forma. ,E eu volto a essa forma. Se, 
pOrventura, um eqllípafnE:nto desse, nãO importa 
a forma, gerar qualquer coisa, o guardião dele 
tem- Que ser penalizadO. Essa é a forma única 
que eU v_eJ6 de nós passannos a ter um processo 
efetivo de penalização, que gera responsabilida
des diretas aos usuários. 

A pergunta n9 9: "Por que as autoridades brasi
leiras, ao tomar conhecimento do acidente, não 
recorreram imediatamente à ajuda internacional? 
Esse subdireclOnamento do problema estaria li
gado à. preocupação com a imagem do País que 
anunciara, poucos dias antes, o dominlo da tecno
logia do enriquecimento?" 

Não, de maneira nenhuma. A primeira coisa 
erh_ qUe tomei cmi.hedmérito fól o seguinte: Eu 
sOU:OGoverri.ador brasileiro junto à Agência lnter
MCIOMI de Eilergiã Atômica, estava de retomo 
ao Brasil e iria visitar i.una inSfalação de um projeto 
que eu acredito teilha frnpacló Sócí.hl para· o Brasil. 
E, nesse·moinéhto, ao tomãf cOnhecimento, canw 
celei tudo e vim ~.de imediato para o Brasil, e, 
chegando num sábado às 7 horas da manhã, 
~ 8 horas e 30 minutos M.- e$tc1Va junto às vítimas 
dO-hôspttãl;-vermêando- o que· havia Oc-orrido. E 
aí Por que lssoTPela experiência acumulada dos 
ãno-s~âeritr<Yâó-Setoi âe rádioproteção; OcOrre
ram, entretanto, vários ratoS: primeiro, já no sába
do, à tarde, nós comunicávamos à Agência lnter
rlaêiOnal de Enefgiã. Atôníicci~ O que -ilós não que~ 
namos-é---=que-aqw Virasse um local experimental 
para terceiros. tanto que é fácil verificar-se: qual 
era-a ecjuipe-que--tinha- efe_tiva expetiênda com 
tratamentos médicos de vítimas? Eram· os russos 
e_ eram d~ pessoa do Acherade. N_os primeiros 
dias de outubro eles chegaram.- Agora, as tenta
tivas de razer com que Viessem para o Brasil equi
pamentos que muito mais ~neficiariam as indús
trias que vivem dessas coisa_s __ e que estariam intei

. ramente extemporâneos e que, quando todos eles 
eram disponíveis, fiZeram com que descontami
nações, como -o -caso do México, demorassem 
o prazo ao qual eu já me referi. Nós não queriam os 
isso aqui. Então, V. Ex" vejam o seguinte: O que 
nos foi oferecido? Nos foi oferecido uma retroes
Cavadeira de controle remoto. A nossa brasileira 
está. ãi, eStá ópelciitdo. Uma estante, n6s não tí
nhamos necessjdade. Daquilo que nós tínhamos 
necessidaQe que era o azul da Prússia, que faZia 
wna troca de potássio com o césio no organismo, 
esse nós importamos, embora eu lhe ·diga que 
um laboratório brasileiro do Governo já começou 
a trabalh~r junto conosco-para produção-dentro 
do País. Então, o· que ocorreu foi que nós jamais 
sUbestimamos õu-deixamos de ter a cooperação 
intemadonal, mas aquela que nos sollcitávamos 
e não aquela que nos era ser impingida. 
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Quanto à indagação, em relação ao afastamen
to_das atividades da CNEN, das atividades de fis
calização e controle. Não, a CNEN não se afastou, 
nem está se afastando; ela está integrando os 
seus esforços com o Ministério da Saúde e o 
Ministério do Trabalho e ao contrário, formando 
profissionais, porque eu acredito que o grande 
processo brasileiro em todos os·setores que po
dem trazer beneficias para a sociedade, ele passa 
por uma coisa chamada educação. 

Pergunta dez: Se a CNEN fez uma projeção 
das conseqüêrldas futuras, de õ acidente acar
retar para a saúde pública? Sim, fez e existem 
duas coisas. Primeiro, estes aqui são os relat6rios 
detalhados. Neste tem um programa do acompa
nhamento de vítimas do acidente de Goiânia,.inte
grado com as autoridades do Ministério da Saúde 
e da Secretaria do Estado. Ainda na próxima se
mana, vamos nos reunir com as autoridades da 
Secretaria de Saúde de Goiás e do Ministério da 
Sãúde, para uma análise mais detalhada desse 
tipo de atendimento. E todos os cálculos e todas 
as avaliações foram feitas, a fim de que não tenha
mos swpresas com relação à saúde pública. Eu 
lhe diria mais,_ um total superior a 120 mil pessoas 
foram monitoradas. mais_ precisamente 1 12.800 
pessoas - isso até o dia 21 de dezembro -
e nesse total todas aquelas pessoas que apresen
taram qualquer nível de exposição foram subme
tidas a exame_ de excreta, a um exame de conta
dor, de corpo inteiro, inclusive, levadas para Goiás. 

Juntarei essa pergunta com a pergunta ante rio!. 
O addente-de Goiás teve dois-aSpectos: o ãCidente 
e a exploração do acidente. O que ocorreu foi 
que de repente um determinado país queria colo
car em -G_oiâriia um determinado sistema para 
contar a população de Goiânia como um todo. 
Ora, fizemos- uma reunião; cientificamente isso 
não tinha _sentido nenhum, isso acarretaria, ao 
contrário de beneficiar essa população, um pâni
co e uma divulgação fora do _comum das conse
qüências do acidente de Goiânia. E, face a isso, 
então, efetivamente, recusamos que essa opera
ção pudesse_ ser feita e colocamos um- aparelho 
que foi montado em Goiània e que era capaz 
_de fazer avaliação de paciE~ntes em apena;; dez 
minutos. Portanto, tendo a possibilidade de: fazer 
seis por hora _era perfeitamente compatíver com 
as- características e as condições locais. 

Com referência ao Item 11 , se existe algum 
centro de acompanhamento e documentação. 
Estamos prOcedendo -e dias 21 e 22 de inarço 
teremos-uma reUnião, no Rio- à junção e tranS
formação dessa documentação num acervo que 
representasse, efetivamente, todas as informa
ções de Goiás. E mais longe do QUe isso, por 
solicitação dos organismos internacionais ligados 
ao setor haverá um documento traduzido em in
glês, espanhol, russo e francês que os organismos 
internacionais querem produzir, como ensina
mento baseadq nos procedimentos realizados em 
Goiânia. Ainda com relaçã_o ao Item 11, compro
meto-me em _encaminhar à Comissão Parlamen
tar um álbum de fotografias documentadas de 
toda a operação-realizada em Goiânia. 

Com referência ao Item 12, se cintes do acidente 
existiã lixo e o plano da CNEN para esses resíduos. 

o que ocorre é que a área OuClear preCisã-Ser 
debatida e discutida. Fizemos um levaritamento 1 

baseado em informações disponíveis- íntemacio-
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nais das regiões que possuem características para 
resíduos. Entretanto, ocorre que a foirna de intei;. 
pretação_ do lixo radioativo começa colocando, 
no mesmo pacote_ de lixo raclloativo, aqueles lixos 
de meia-vida curta e aqueles lixos de meia-vida 
longa. Dos_ lixos de alta atividade e oS de baixa 
atividade. Vou dar um exemplo interessarite. Om 
indivíduo vai fazer uin eXãirie de tireóide, e para 
fazer este exame ele recebe uma determinada 
quantidade de iodo. Ao receber essa quantidade, 
ele se toma uma fonte radioativa. Apenas que 
a meia-vida do iodo é_de oito dias; E essa mela
vida, sendo de oito _dias, faz com que tenhamos 
num curto espaço a própria eliminação, inclusive 
por excreto, a níveis bem reduzidos. Esse indiVí
duo - se raciocinannos que qualquer material 
radioativo seria um lixo - se porventura ao sair 
do hospital ele fosse atropelado e viesse a morrer 
ele seria wn lixo radioativo? Em hipótese alguma. 
ESsa iriterpretação é um cuidado no que venha 
a ser lixo e os perigos envolvidos e que, efetiva~ 
mente, se eu disse_assim, que todo o lixo rad.ioa
tivo não apresenta tisco, estaria falseando a verda
de. Não i Existem lixos radloativos que apresentam 
riscos e que, efetivamente, praticamente são to
dos oriundos do reprocessamento de combus-_ 
tfveis nucleares . .Mas esse material, a única forma 
em que acredito, hoje, da solução do lixo radioa
tivo no Brasil, será o debate efetivo tanto do Con
gresso e, a partir daí, da Cóinissão Nadonal de 
Energia Nuclear, emprestando todo o apoió"-teó
nológico para ajustar à soluç!o política que a so
ciedade quiser, com os dados tecnológicos dispo
rúveis. 

O SR PRESIDENTE (Aimir Gabriel)-Devolvo 
a Presidência destes trabalhos ao Senador Iram 
Saraiva. 

(Reassume a Presidência o Sr. Senador Tram 
Saraiva.) -

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) --Reassu
mo e passo a palavra ao ilustre Senador Almir 
Gabriel, que deseja inquirir o Dr. Rex Nazaré. _ 

O SR. AlMIR GABRIEL-Dr. R ex Nazaré, creio 
que posso me dispensar das palavras de admira
ção que tenho pelo trabalho desenvolvido por V. 
S• à frente da CNEN e à equipe que, com V. 
S•, tem desenvoMdo trabalho nessa área. Tam
bém creio que posso dispensar as afirmações 
de que sou daqueles que admitem que o pro
gresso cientifico deste Pais, pela sua extensão ter
ritorial, pela sua população, exige que o Brasil 
avance nessa área tecnológica e avance com o 
cuidado, de atingir o seu limite máxinio pó"sSíVel, 
mas, também, com o firme cuidado de ter a socie
dade civil partícipe desses avanços, para saber 
os limites dos seus. 

Gostaria de colocar as minhas afumaçóes ou 
considerações em três níveis. Um, de aspecto ge
ral; alguns outros, parece-me, de afirmações e 
indagações; e um terceiro de propostas. 

A exposição de V. S• foi interessante, porque, 
sendo um cientista, ela se valeu com freqüênda 
de condições que,_ diria, sentimentais, efetivas, o 
que não _é muito-comum rias pessôas que lidam 
com essa área. É um fato positivo ter num cien
tista as condições humanas permanecendo. Mas 
creio que, sem querer, V. S' acabou conduzindo 
o s_eu depoimento para um âmbito ou para urria 
conotação que revelou muito mais o que foi feito 
~ partir do acidente e o que de solidariedade se 

teve, quer de nível local, de nível nacional, de 
nível internacional, e o que o- acidente acabou 
revelando de potencial que o Brasil tinha para 
resolver, de maneira autónoma, ou quase total
mente autónoma, o problema geral. 

Corno profissional de saúde, que viveu tanto 
tempo em pronto-socorro, lembrei-me bem da 
situação que víamos - desculpe a comparação 
-quando uma c dança, recém-chegada ao pron
to-socorro, com queimaduras extensas, tenha si
do levada a essa queimadura em função de ter 
apanhado qUakiuer em._ um fogão, que tinha algu
ma coisa em fervura, por descuido de uma innã 
que estava tomando conta, enquanto a mãe, em
pregada, estava trabalhando em uma fábrica. Ao 
final, a quem imputar a culpa? Ao fogão, ao calor, 
à irmã que estaVa tomando ·conta de um menor, 
à mãe, que tinha saído? Por último, todos nós, 
Profissionais do setor de saúde, debruçávamo
nos sobre essa criança e ao cabo, ao dar alta, 
quando ela tivesse um ou dois dedos amputados, 
wna queimadura extensa, com-cicatrizes maiores 
ou inenores, e na qual tínhamos apUcado toda 
a tecnologia e toda a solidariedade humana da 
equipe, -para emprestar a esta criança a coitdição 
dela se salvar. Na verdade, sempre fica para nós, 
óU ficava, quando_exercíamos a profissão, ainda
gaç-ãO não Policial: a quem cabe a culpa? 0- aci
dente de Goiânia parece bem próximo, em tennos 
comparativos, com esse evento que a cada mo
-mento se enContra em pronto-soccirro. Mãs acho 
que ele, fundamentalmente, ao lado de ter reve
lado todo potencia] tecnológico, cienti'fico e de 
solidariedade do Brasil, também revelou uma vul
nerabilidade ou várias vulnerabilidades importan-
tes. ___ _ 

Sabe bein V. ~ que podemos distinguir bem 
o-que-seja a pa1avra controle, e sua significação, 
ercrque Seja a palavra listagem. Então, tenho âúvi
da se a CNEN ao longo desses anos_ pôde, -real
mente, ter dentro do seu trabalho, em primeiro 
lugar, uma articulação suficiente_ com todos os 
outros 6rg!os, ou instituições que lidam com ma
terial radioativo. Segundo, se as informações_ dis
põníveis pela CNEN eram ou não repassadas para 
esses_ outros órgãos e se as próprias infonnações 
que a CNEN tinha permitiam dispor de um méto
do, uma forma, de acompanhamento permanen
te _e_sistemático de tocias essas fontes. A impres
são que tive é que_a listagem está dispon[vel para 
a CNEN, e de uma certa maneira é feita a avalia
ção em- determinados-s-· mom~ntos_ ou em -deter
miriadas fontes. Mas não transpareceu para mim 
a existência de _uma forma sistemática ou sistema
tlzàda de apuração do andamento do trabalho 
dessas fqnt~s. quer -delas em si, fisicamente; quer 
das pessoas envolvidas diretamente na sua opera
ção; quer das pessoas que são submetidas a essas 
fontes; quer das pessoas vizinhas, ou das pessoas 
que estão próximas dessas fontes. 

Aqui, quero lembrar uma questão séria neste 
País, a questão da abreugrafia. Sabemos que este 
País teVe, no gênio de Manoel de Abreu, a desco
berta de uma fórmula capaz de, na época, revelar 
sombras puJmonares que, em 90%, na época, 
érãrri devidas a tuberculose. Mas os conhecimen
tos 'científicos logo levaram,-30 anos depois, à 
infOrmação de que a abreugrafia em si não- era 
um método suficiente, nem era um método ne-
cessário para epidemiologicamente dar a mesma 
resposta que outros procedimentos eram possi-
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veis de dar. No entanto, toda tentativa que se 
teve _ou se fez no MinistériQ da Saúde, quando 
da _época que trabalhamos na Divisão Nacional 
de Pneumonologia Sariitária, nos levaram ao fra
casso-da diminuição da utilização desse método 
como um métodO capaz de completar ou não, 
assegurar ou não, o estado de saúde do traba
lhador_ brasileiro. Este é apenas um ponto. 

O' segundo ponto, que me parece de vulnera
bilídade a ser discutida é o destino dos resíduos. 
É evidente que temos no Brasil uma utilização 
médica bastante extensa e que cresceu nesse pe
ríodo, entre 1950 e 1980;-Se expahdiu, considera
valmente, não apenas os serviços, mas se multi
plicou· de forma exponenCial a utilização deles 
por parte de doentes. Mas, desconfio que a área 
médica não seja a área mais importante de utiliza
ção desse material. Suspeito, não tenhQ nenhum 
dado que me confirme, que a área agricola e 
a_área industrial, sobretudo a área industrial, de
vam ser elementos de contaminação e de preo-cu
pação até maior. É evidente que falamos esta 
palavra com certo resguardo, se assim posso di
zer. Mas a utilização bélica da energia atómica 
é absolutamente impossível de ser retirada das 
nossas preocupações, na medida em que, quem 
conhece o espectro total da energia nuclear, quer 
para flllS pacíficos, terá, também, a mesma autori
dade e condição para utilização bélica. Então, ain
da que não seja uma afirmaÇão, mas, pelo menos 
uriiinnterrõgação pé"tmite que se faça a respeito 
des_sa utilização. 

-Além desses aspectos, várias das indagações 
que n6s_temos listado, praticamente já foram res
pondidas. Eu apenas vou repeti-Ias, de_ uma ma
neira bem sucinta, para que V. s~. se achar conve
niente, amplie as explicações. 

Elêis começam, ou nascem, de uma afirmação 
do relatório que me foi passado. Na segunda pági
na, segundo período, diz assim: ''O resultado das 
análises_ de monitoração ambiental mostrou que 
não houve contaminação do lençol freático, nem 
da água potável, pois que a contaminação, na 
quase totalidade da área, situava-se nos primeiros 
50 centímetros do solo". Ora, esta afirmação, nas
cendo_ de uma autoridade científica como a da 
v. s~. permite a nós, que tivemos, também, ativi
dade científica bem específica, ficar com a indaga
ção seguinte: "Se não foi na totalidade, foi na 
quase totalidade e, se na quase totalidade foi de 
cinqüenta ceritímetros, então, em quantos centí
metros_a mais ficou, em detenninadas áreas, que 
não completaram esta totalidade? Eu diria que, 
naquelas áreas, onde poderfamos referir, do rela
tório_o·quintal do Roberto, o ferro-velho do Devair, 
o: ferro-velho 3, o ferro-velho 2, a residência do 
Ivo, irmão dó Devair, me pareceram os pontos 
onde as condições eram as piores. É claro que 
a seu favor pode existir a informação de que as 
condições de solo destas áreas eram diferentes 
das outras, que eram passadas, pelas pessoas 
que eram, por si sós, fonte de contaminação. De 
qualquer forma, este foi um dado que ine _deixou 
preocupado, por_ não ter ficado esclarecido. No 
eventual caso de, nestas áreas, ser superior a 50 
cm chegou, já que há wn outro dado importante, 
o de que o lençol freático de. Goiânia., em determi
nados momentos, chega a 1 metro da superfície. 

Outro dado que gostariamos de ter era se, no 
momento .de fazer a monitoração, foi possível es
tabelecer o tempo entre a data inicia1 da contami-
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nação e a data da verificação naqueles_ pontos 
considerados mais graves, para verificar se_ o grau 
de percolagem dessa substãnç:ia foi um grau ho
mogéneo ou se, dentro da própria área, emborà 
pequena, houvessem condições geológicas dife
rentes que permitissem u_ma infiltração dfspar. 

Um outro ponto que_ eu sei que também é fácil 
de ser respondido, mas que, de qualquer maneira, 
me pareceu interessante, pela sua afirmação, é: 
como pode ser feito, pela CNEN, uma avaliação 
de fundo, de Goiânia. Se ~sta avaljaçãQ s~ bas_e~u 
no estudo de toda a ár~a-L se null) estudo compa
rativo da área contaminada por outras áreas, ou 
se foi apenas um dado estimado, em comparação 
a dados de outros pontos d_o País. Quero dizer-lhe 
que tenho informações, por parte do pessoal d_a 
área da saúde, das reuniÇies que já foram realiza
das, da previsão dos laboratórios regionais e dOs 
custos. Mas posso dizer que é uma preocupação 
bastante grande das autori®de$_ ligadas ao s~tor 
de saúde, pelo fato de que especialmente_ as in
dústrias, e, aqui eu induo_a noss_ª_ querida Petro
brás, não se dispõem a permítir às autoridades, 
ligadas a_o setor, um ace_sso fádl_, __ simples a ess!=ls 
áreas, da mesma mane ir_<;~. _gu_e alguns outros servi
ços de radiologia e de radioterapia Tazem utili-
zação. -

Para quem pretende deter um mapeamento 
e um controle nacional, se isto subsistir, evidente
mente, que teremos lacunas, falhas e dificuldades 
para dar a esses laboratórios regionais a condição 
e a responsabilidade para o segmento adequado 
de todo o programa. 

Eu gostaria de finalizar estas colocações, pedin
do que V. Sa. detalhasse um pouco mais a idéia 
que a CNEN tem a respeito dos depósitos, quer 
de maior intensidade, quer de menor intensidade, 
isto é, aqueles ligados a maior. _ÕU_11Je:nor pereci
vidade ·do material, durabilidade, enfrrn, todas es
sas qualidades que V. Sa. sabe. O que a CNEN 
está realmente imaginando, em relação- a esse 
material, e se pode informar o que é que está 
sendo feito até hoje, apesar dessa condição ·de 
vulnerabilidade, que aconteceu Com Goiâoia? O 
que normalmente está sendo feito nesta área? 
Reafirmo a minha preocupação com relação- aos 
controles insuficientes, como reafirmo, também, 
a minha colocação de que, apesar do acidente 
de Goiãnia, o·Brasil não pode recuar no avanço 
do conhecimento da energia atómica: Admito que 
seriam necessárias várias medidas, que precisam 
de embasamento lega] ou organizacional, para 
se efetivarem por inteiro. - '" 

Essas medidas to4as precisam partir de um 
pressuposto, o de que o conhecimento da energia 
atômica não deve ser exclusivo de cientistas, nem 
de uma corporação -do governo; quer federal, es~ 
tadual ou municipal, qualquer qUe seja ele. Creio 
que é indispensável todas_ as_ pessoas, cientistas 
ou funcionáios, terem dare que uma sociedade 
modema como o Brasil pretende ser, pelo menos 
no próximo século, tem mecessidade a_b_soluta 
de acesso a -conhecimento de uma série de coisas 
e de ter uma decisão compartilhada sobre as dire-
trizes a serem fJ.xa_das. Nesse sentido, sabem V. 
Sas.-quais foram aS nossas posiçõeS, nõ qUê tange 
a Assembléia Nadonal Constituinte. Qual a que 
nós defendemos. Possp~dizer-lhe que existe um 
artigo da lavra da nossa Comissão da Ord~m So
cial, aliás, dois artigos, em que se permite que 
o Brasil prossiga riãs investigações e o .controle 

civil seja feito por meio do Congresso, acompa
nhado ou não de cientistas isentos, se é que se 
pode dizer, mas também que, na área da ecologia, 
~eja dada responsabilidade civil pelos danos eco
lógicos produzidos p_elas pessoas que não guar~ 
dem, de forma adequada, todas aquelas substân
cias que venham a provocar danos. Já estamos 
prevendo, na área de ecologia, e espero que a 
As$etnbléi_;:, Nacioqa1 Çostituigte aprove a suges
tão anterior, porque não consi_deramos que o da
no ecológico deva ser preocupante, apenas, quan
do se trata de m_ateri.31 ra_dioativo. Há tantas outras 
c.oisas de interferência tãq grande, como o DDT, 
BHé: e outros que persistem dezenas de anos 

_J)_Q corpo de animais ou dentro dos vegetais. 
_Além da base constitucional que deverá servir 
de ponto para a nova fase legal, consideramos 
que é de funclamental importância que a CNEN 
e toda a comunidade cienb1ica brasileira possam 
_çlar. ao Co1.:19'resso Naciq_n_al bases para ter, pelo 
acidente: d~ Goiânia, nãq -apenas uma condição 
senth:nen~_l.__l,lma lembrança de um fato grave, 
mas que possamos nos socorrer, m_ªs sim, qUe 
~a _possa ser um piso de uma nova fase, uma 
fa~e de _confi_ança nos destinos d_este País, espe· 
!=:ialmente, quando ele atinge ou se aproxima da
q~:Jilo _.que a ciência pennite à humanidade hoje, 
seu avanço- maior na área da informática e na 
área da_energia atômic;:3. 

O SR. PRESIDENTE _(Iram Saraiv:a)- ConCedo 
apalavra_ ao Dr. Rex Nazaré. -- -

O SR. REX NAL. -Sr. Presidente, Srs. Se-
nadOres, inicialmente, gostaria de agradecer as 
palavras_ iniciais do Senador Almír Gabriel, com 
referênCia ao progresso científico atingido. Bem 
sabe o .Senador que nós sempre defendemos a 
idéia de que as aplicações da energia nuclear 
no Brasil tivessem finalidades pacificas e, mais 
do que isso, a aprovação do Congresso Nacional. 
Qostaria apenas de aduzir um fato_ importante. 
V. EX' bem sabe que um pafs, ao des_envolver-se 
tecnologicamente, quer queira quer não, começa 
a participar de um mercado internacional, que 
n-em sempre é aceito de bom grado por aque1es 
detentores_exdusivos dess_e_mercado. É muito 
importante que as _coisa.s que sejam realizadas 
o Sejam por determinação _da nossa sociedade 
através dos seus legítimos representantes no COn
gresso. Dessa forma, eu usei inclusive em Viena, . 
recentemente, uma expressão até abusiva: o Con
gresso Nacional será o grande pára-choque dos 
interesses _nacionais ~m [el_aç.iio ao _mundo exter
no. Quer_o agradecer as Suas palavras iniciais. Eu 
poderia lhe dizer que Goiãnia, ~Jetivamente, além 
de uma grande escola, d_o ponto de vista de intera
ções entre sociedade, comunidade e técnicos, foi 
tamJ?ém alguma área em _que a condição humana 
teve que ter uma prevalência, inclusive para o 
atingime:i1to do êxito. 

V. Ex' citou, Como exem-plo, o problema da 
sua primeira pei"gunta, o--exemplo das queima
-dUras do fogão, de qUem e a quem imputa a 
-culpa. Eu adici_ono uma pergunta aí: como _evitar 
que ess_as queimaduras se repitam? E ao ver qUe 
V. EXt defende que haja uma responsabilidade 
cM1 por dano ecológico, na realidade, em Goiânia, 

-tivemos um dano ecológico. E, af, a responsa
bilidade civil estaria bem coerente com aquilo que 
n6s indicávamos 'C_omo uma forma, talvez, de ge
rar IJ!Tl maior nível de responsabilidade. 
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Concordo totalmente com y. Ex', quando _se 
referiu ao dado aa _abreugrafia. Aí, existe um para
doxo muito curioso: a proteção do-paciente não 
é prevista em nenhuma legislação. A única-fonna 
com que s_e pode proteger o paciente é condu
zindo a proteção melhor do operador, que, indire
tamente, ao ele reduz.ir um campo, ao ele ter que 
trabalhar com uma miniamperagem menor, por
que ele não precisava de uma reflexão para obter 
uma imageQl numa al;)~eugrafia, ele está menos 
exposto e, em conseqüência, sem dúvida_ alguma 
estará protegendo indlretamente o paciente. 

- Com relação à sistemática a que V. Ex!' se refe
riu, gostaria de esclarecer que, no que diz respeito 
às pessoas ftSicas na habilitação para o exercício 
da -profissão, conforme me referi, ahterionnente, 
usamos a prova de especialista reconhecida pela 
ABN, através de um convênio com o Cóléglg Bra
sileiro de Radiologia, desde 1974. -Através- dessa 
prova é reconhecida e dada uma forma de_ habi
litar aquele proflssional. Pergunta-se, muito, hoje, 
se essa habilitação deve perdurar toda a vida, ou 
se ela deve ter um tempo, que -é alguma cOisa 
discutível. Têm os dois lados positivos: a expe
riência acumulada pelo médico e, éio mesmo tem
po, a desatualização com uma técnica mais mo-
derna. - -

O controle realizado em cima dessa pes~a 
física é feito por intennédio- do cumprimento de 
su.as atribulçôes dentro da. ~u~ área médica que 
nos permite fazer, e~ partiCipando da banCa exa
minadora, uma comprovação dessa habilitação. 
Ocorre que, corri réferê"nda à instalação, vou fazer 
uma comparação não muho juSta, s~m uma espé
cie do Imposto de Renda do AI Capone. Não- te
mos alguns direitos, mas podemos ou não auto
rizar" a ini.pOrtação de uma fonte radioativa para 
a radioterapia. 

Nesse caso, exigimos a apresentação de uma 
planta da instalação, cuJo Sistemi:i de blindagem 
é inteiramente_ calculado, a_ fun de proteger as 
populações vizinhas e-de fazer uma coísã que 
é mais séria, passando para uma área em que 
não temos .nenhU,IJl poder a não ser aquele da 
COf!lpetência técnica e o da interação coqstéinte 
com as autoridades da área da saóde._ É da sa1a 
de _espera dos serviços radiográficos .qUe, eferiva
·mente, nos preocupa, -particularrriente, Quando 
se ~ata_ de radiografias em massa. Trata-se do 
exal-ne dessa __ planta civil. A comprovação de que 
os dosímetros clínicos, o m()nitor de radiação e 
os co~tatos para a _moniterã"ção -pessoal dos ope
radores, pennite-nos verificar se aS mínimas con
dições de operação cumpridas. É feito_um__r_eflistro 
que vai mais longe do que o registro. Tem uma 
periodicidade relativa à calibração dos equipa
mentos, realizada de dois em dois anos. A validade 
é de dois anos. · 

Da infomiação, da monitor~ão pessoal dos 
operadores, realizada rn_ens_almente,_ de uma inter
comparação entre os feixes de radjaç~o do~ servi~ 
ços, e que,_ aí, I> função de qua1 foi o resultado 
obti_d.o pela instalação anterionnente. E aí vamos 
um pouco mais e conseguimos. inclusive, prote· 
ger o paciente, porque é um processo, se me 
permitem de novo, em que no material equiva
lente ao tecido humano, denominado mis dle, 
nós montamos uma caixa COJTI esse materia1, que 
tem as características do teci"dõ_h~Jmano, que so
bre esta caixa vai Q fl!rne raçliçgráfico; nessa posi-
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ção há 5 centímetros de profundidade - as di
mensões são de 1 O por 1 O cm ~ dou tami)ém 
dosimetro, indicado para o seMço de radioterapia 
que deveria ser irradiado como se fosse um pa
ciente portador de um tumor em urna detenni
nada dimensão a Sem e que deve ser aplicada 
urna exposição correspondente a um valor det~r-
minado de radiação. _ 

Ora, isso nos permite, primeiro, verificara tama
nho do campo, porque há um visor ótico, há uma 
luz que acende, mas nem sempre o feixe de radia
ção coincide cqm _aquela luz. Então, ao colocar 
a luz. ele é obrigado a fixar como um ~_finete 
que_ impregn_a o filme. Qual é esse ponto? Em 
seguida, a ser irradiado, temos, então, o campo 
de irradiação, que deve estar, se o aparelho está 
perfeitamente ajustado, inteiramente co_erente, 
salvo a região de penumbra, com o feixe 6tico. 
E-nós conseguimos, então, avaliar a dose ap~cada 
no que seria um tumor e_ a dose aplicada no 
que seria a superficie, faxzendo, inclusive, que, 
--uma coisa que_é muito importante na radiote
rapia-a irradiação tinja especificamente o tumor 
mas que não comprometa os órgãos da I't'!gião, 
e que a esposição na superfície seja m_ínim_~ possí
vel, a fim de evitar ra_diodermite. Esse é um pro
Cesso em que a função, a repetição dele: na verda
de - o Sr. pode dizer que é um exagero em 
relação à atribuição de proteção radiológica, que 
estamos entrando numa área do paciente - foi 
umfenômenomuitocurioso. Em 1969, ao realizar 
no Brasil o primeiro grande encontro de radiote
rapia-na época tinha em_tomo de 112 radiotera
pêutas e 109 acO!Tefarri a ~se encontt;o~ fi_çou 
claro que essa er~_ urna _informação solicitada pela 
classe médic:a. Então, ê !Jma freqüênci8 determi
nada. Hoje, perfeitamente, pode-se argÍtir se essa_ 
freqüência detennin;;1da é a mais ad~uada _ou 
não. Eu lhe_ diria o seguinte: efetivamente, coin 
a participação dos_6rgãos de fiscalização sanitária, 
com descentralização, quer a nfvel regional, quer 
a nível estadual, e posteriormente a uivei muni
cipal, das técnicas e dos equipamentos que vão 
ser empregados, não tenho dúvida de que haverá 
um aprimoramento, mas lhe diria que torceria 
fortemente_ para que aquele dano ecológico, da 
responsabilidade civil, proposta na_ sua emenda, 
tivesse uma redação tal que qualquer desses da
nos pudesse efetivamenteter na cOnstltuiçãoo seu 
grande guardião. 

Digo efetivamente porque ao colocar que o da
no ecológico relativo ao uso nuclear ainda é pe
queno, talvez até pelo tempo de existência da área 
nuclear com danos de outra natureza, _é fácil de 
se verificar isso. Colhe-se em qualquer região 
amostras de solo e vai-se encontrar resíduos de 
DDT, o que!"·o Sr. citou .. Isso éntra nQ caminho 
crítico. 

Então, sem dúvida nenhuma, acredito que esse 
é um ponto que visa de tal fonna um inte_resse 
futuro da sociedade brasileira de bem usar as 
novas tecnologias que ele deve ser alguma coisa 
que tenha respaldo na Lei Maior nacional._ _ 

Com relação ao destino de resídLIOS e uma 
utilização que vem sendo aumentada dentro·rlo 
País, eu lhe diria o seguinte: primeiro, é perfeita 
a afarmaçâo de V. Ex' quando.diz que quem co
nhece todas as tecnologias envoMdas na energia 
nuclear também tem condição para sua utilizaç_ão 
bélica. 
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Dai el!_ ~c~edit_ar que demos um grande passo 
na nossa Con~tuinte ao fazer limitações. E lhe 
diria mais. Ao ter O acomj:iarihamento âo Con
gresso, acredito que teremos uma forma ~J d_e 
~tar que cáisas deSse tipo possam vir a ser preo
cupações efetivas nO amanhã. -
~ fv\as essa utilização extensa, V. Ex' bem citou 
(Jue a industrial tem mãior á!Çarice, tem üin fator 
aQravante~ Fator agravante é o seguinte: na área 
mê~~ca, primeiro pela formação do médico, se
gundo peta_ núniero de casos que às vezes ele 
s.e defr~~mta e~ que o_ seu lado emotivo_. também 
é .con~ci9nado, não eXiste, como na áre'a iridUs
tiial, uma teritativa· (fe produÇão em massà de 
procurar aumentar produção. E pro-cUi'ã de au
mento de produ_ção e_ s~guraJlÇa são duas coisas 
que nem sempre são concUiadaS. 

Eu diria a V. Ex' que hoje esse fato da. Petrobrá_s 
- porque temos os cadastros e .~ inspeções 
frecjCierltes oa área da incjústria -é_ fundamental, 
e tomo isso como infonnação, a·- preocupação 
.das aut9ric:la_c;les_ d~ _saúde para o acesso fácil e 
slmples nessas árt_as. Daí o fato de quando, em 
fevereiro, logo ap6s o carnaval, começamos um 
recadastramento conferindo os cadastros existen
tes,"rião na posse de CNEN, mas como na posse 
das Secretarias de Saúde, do Ministério da Saúde, 
começamos a trabalhar em conjunto, indo equi
pes juntas qUe fázém tom que a Complementação 
das responsabilidades legais de cada um permita 
realmente uma maior segurança dentro desse se-
ter. . . _ 

Com referêncki-ã citação da' quase totalidade 
nos 50 cm: eU lhe diria o_ seguinté: Por cjue é 
citada "a quase totalidade"? --

Primeiro, porque em alguns locals, aquele perfil 
que foi demonstrado terminava em 30 cm e, ao 
terminar em 30 cm, nós retiramOs em tomo de 
40, mas não tivemos necessidade de 50 cm, mas 
houve uma exceção a de que a topografia funcio
nou a favor da descontaminação. 

A área da casa do Ernesto F"abiano fica numa 
subida. E O que ocorreu? A esposa do Ernesto 
Fabiano ao receber o grão de césfo, em seguida 
jogou-o na privada e daí foi para a fossa, fossa 
essa que tinha 1,50 rn. Em conseqüêri.c!a disso 
nós tivemos que retirai todas essas fo_ssas, que 
eram antigas, e deram contaminação lateral. 
Neste caso aqui nós fomos a 1,80 cm, e ai não 
foi atingido o ll~nçol freático, porque o nível do 
solo lá deve _dar em tomo de uns três ou quatro 
metros aproximadamente do nível da rua e essa 
região foi inteiramente recortada. Esse foi o único 
caso em que nós tivemos um aprofundamento 
superior a 50 cm. 

Preocupou-nos muito o problema de uma infil
tração reaJmente, porque poderia· haver racha

. duras no sistema e isso fez com que a primeira 
monitoração de perfilagem fosse reaJizada nO dia 
1 ou 2 de Outubro. Mas até o fLm de dezembro 
ela foi acompanliitdã, -de tal forma que, ao obter 
maior perfuração, os nossos cerisoreS de medidas 
indicariam de pronto, porque sendo um material, 
primeiro de grande aderência à argila, mesmo 
que ete percolasse pela fratura, ele teria deixado 
indícios. E isso seMu-nos como um fator determi
nante inclusive de pontos de maior nível de perfu-
ração. -
. Ã avaliaçãO di fadii~:çáo-de fundo, de Goiâhia 

foi realizada através de um processo de monlto
rB.ção -de rE:giOes bem àfastadas das áreas conta-
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minadas, e inclusive com fatos muito importantes 
que ela hoje, i-tós podemOs_ dizer, talvez. seja a 
á{ea brãsileira: mais bem ç~nhecida do ponto de 
vista. de monitoração. E-n6S. Verificávamos um 
comportamento uniforme, e ·ess:e -compOrtamen
to era de tal forma y.niforme que n6s quando 
tínhamos algum ponto em qtie, pórvenb.lra. apa
-redã-um nível maior de- rã.diaÇão_,_ Çlodia parar 
e procurar em-detalhe, porque ali havia sido um 
ponto em que a1guma_~ontaminação tinha sido 
_transf~ricl~ 

Vo_u lhe dar um-~e!nPtO espeCífiCO. -Na Avenida 
GoiáS, nóS tivemOs um pó.hto ein que determi
nadas pessoas se reuniam no sábado, e que nos 
obrigou, na região dos logradouros, a fazer uma 
descontaminação; eram pontos secundários de 
descontaminação, mas a avaliação do back 
ground e a sensibilidade dos equipamentos eram 
de tal ordem que inclusive coisas desse tipo nos 
foram permitidas detectar. 

Qua~to a nossa idéia de dePósito:-eU lhe diria 
o seguinte: há vários tipos de rejeitas, o que oc_orre 
é que existe um conjunto e a grande maioria dos 
rejeitas, em particular, são aqueles usados na área 
de Medicina Nuclear, cuja estocagem por um mês 
permite o seu descartamento normal. Então, não 
há sentido transportarmos. esse rejeito para um 
local distante. Esse a·primeiro aspecto. o segun
do ......;. acho ele muito importante - a maioria 
das fontes de um rúvel maior de atividades e que 
não tem mais uso a um determinado tipo de traba
lho, tem utilização numa série_de outras atividades 
nacionais. EssaS fontes, na minha opinião, tam
bém não devem ser dispost;as com rejeito. Entre-
tanto devem ser colocadas em a1_gum_Ioca1 transi
tório ou provisório nas áreas de suas utilizações, 
sob guarda total e técnica da CNEI''f.junto c;om 
as autoridades locais, que permita ali identificar 
que aquilo realmente é um lixQ e que s_e tem 
de trarispOrtá-lo para um local pennanente. E as 
outras n.OO, porque são de fácil descartagem a 
curto prazo, ou de remoto, ou de utilização em 
outra determinada atividade. Acredito que dessa 
forma estarlamos" realmente contribuindo, inclu
sive, para fazer uma coisa: a fonte fora de uso 
é um risco potencial maior- eliminar esse risco 
potencial maior. 

Não sei se com essas eXplanações satisfiz à 
curiosidade de V. EJç!' Mas, se houver necessidade 
de um_esclarecimento adiciona] ou se faltou algu
ma informação, por favor. 

Ó SR. AlJt\IR -GABRIEL- Pessoalmente, sobre 
as p-erguntas que fiz, enCC:;iitro.:m~· satisfeito. AP~ 
nas gostaria de fazer mais uma pergunta, que 
num certo sentido, desculpe-me daria para mim 
um grau de controle real. Insisto em dizer que 
á rriinha preocupação como profissional de saúde 
me leva sempre a raciocinar epidemfologicamen
te. E_nl;ijo, a idéia seria a de se saber se a CNEN 
tem-o número de pessoas que no Brasil operam 
com fontes radiativas. Segundo: Quantas pessoas 
foram- afastadas e ao que isso correspondeu em 
termos de homem/hora? Terceiro: Quantas pes
soas adoeceram e dentre estas quantas se recupe
raram e ainda qu8J1tas faleceram? Creio que, maiS 
do que qualquer outra forma, essa seria uma for
ma 6nâ para se saber se os controles estão funcio
nando ou se eles são mais uma listagem de inten
ções ou de operações. 
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O SR. REX NAZARÉ - Teria l!IJl convite a 
fazer para a COmissão Parlamentar de Inquérito. 
Sou um pouco SU:spefto, porque esse órgão foi 
criado por mim, rnas_desde 1972, porque o órgão 
foi criado em 1969 .é em 1972 estávamos _opt
rando, ainda não tínhamos nem local inicial para 
operar. Temos 6 registro e a guarda. como docu
mento válido_ de todos os filmes _utilizados por 
operadores na área da radiação do País- exceto 
que, por exemplo, poderiam operar clandestina
mente, que eu concordo seriam poucos. 

Então, esse fato está lá inclusive em listagem 
de computação. 

Eu poderia lhe dar um exemplo, mas V. Ext 
poderia argumentar o seguinte: ora, isto vocês 
fiZeram porque estavam se protegendo, mas aqui 
V. EX- tem a listagem, da mesma forma que têm 
os demais usuários do País, de todas as pessoas 
que operaram em Goiânia, quais foram as doses 
reçebfdas e quais foram as doses acumuladas 
nos dois_ processos. 

Isto existe em arquivo, em computador e não 
é arquivo que possa ser produzido para uma visita. 
Então, eu sugeriria efetivarriente, que a CorilisSão 
Parlamentar nos desse a honra de visitar e verificar 
fn loco como __ as_ .coisas são feitas e que tipo de 
registro existem e, nesse_ caso V. Ex-terá o número 
de pessoas afastadas, e eu poderia lhe dizer que 
não houve nenhum falecimento, mas houve pes
soas afastadas. 

~ _Lembfo-me que, na ocasião do acidente que 
traumatizou e penalizou profundamente o Estado 
de Goiás e especificamente a capita1 do Estado, 
toda a população brasileira ficou preocupada com 
as repercussões não apenas de saúde pública, 
mas também sócio~econômica para o Estado:de 
Goiás, pois acho _que foi muito grave o que aconte
ceu. Também s_e discutiu muito o_ destino que 
s_e daria ao chamado, na ocasião, lixo radioativo. 
Várias opiniões, através dol_> jornais, sugeri iam que 
Q lixo fos!?e colocado em cliver.sas ~!"(!aS do Brasill 
ou na costa atlântica, ou no interior do Bfasil pu 
em á_re~.S ainçla sernidevolutas. EntãO~ verifico1,1~S~ 
que todos os Estados se -recusavam a receber 
o lixo atômico e_ se manifestavam contrários, ·de 
modo que o problema se tomou localizado,_ mas 
o_ drama se tomou nacional_ e ninguém queria 
saber de acolher esse lixo atômico, atÇ que o 
Governador Henrique Santillo se manifestou neste 
sentido. Inicialmente, dentro da repercussão dra
mática do fato, recusando-se _de (eceber o lixo-, 
(Jue ele fosse-depogitadOemtenitóiio goíanO, mas 
depois cOm os estudos, e naturalmente ·com as 
explicações_ e_ os esclaredinentos t~niCo:-_cientí~ 
ficas -da CNEN, S. Ex'!'- acordou em -d_eterminar 
um local, contanto foSse provisório. - · 

Gostariamos de saber a extensão dessa proVi~ 
soriedade e se a CNEN tem estudos para caso 
ocorra=novamente, embora não desejamos que 
se repita, nem no Brasil, nem em Goiânia, nem 
no mundo, mas se acontecer onde localizar esse 

O sR-Al.JV\IR GABRIEL- Agradeço a informa~ lixo atômicó? Seria um __ aspecto da pergunta. E 
ção e creio que poderemos insistir -mim -ponto, outro: a CNEN naturalmente tem programado 
embora o termo seja de Comissão Parlamentar com os órgãos do Governo estadual uma ativi~ 
de Inquérito, o ~que resulte daqui seja um Visão dade esclarecedora com proposições leigas e de 
absolutamente_ Correta do que aconteceu e que fácil compreensão popular, para que a repercus_-
está acontecendo nesta área e que, em colabo- são _sócio~econômica __ sobre o Estado de Goiás 
ração com os órgãos e com os cientistas nado- seja_ a mínima possív~l óu desapareçã. 
nais, se possa, com o trabalho do c-ongresso Na~ N á da -· 1 estab 1 . b d á a pr tica, quero r um exemplo. Nos acostu-
C!Ona , . e ecer um novo carnm o essa rea mamas ir sempre duas vezes por mês ao super-
para 0 Brasil, ~ mercado, acompanhando a esposa, fazer as com~ 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Passo pras domésticas, e ouvi comentários às vezes a 
a palavra para o Senador Mário Maia para argüir origem dos produtos, principalmente de GOiás, 
o ilustre depoente. que é um grapde produtor de arroz. E o arroz, 

Antes quero conceder ao ilustre depoente dois então, foi penalizado. As pessoas perguntavam: 
minUtos para se ausentar da sala e logo em segui- esse_ arroz é de Goiás? E me pafece que houve 
da V. EX' poderá fazer a argüição. urna _repercussão econôrnica sobre o mercado 

Com a palavra o Senador Mário Maia. pelo menos do arroz; e feijão de GoiáS. Isto aqui 

O SR. /'1\ÁRJO MI-JA-Sr. Presidente, Professor 
Rex Nazaré, a minha interVehção é complementar 
-apenas por que diante das perguntas aqul feitas 
a V. S' e tão bem respondidas - o assunto para 
satisfazer a minha curiosidade, pois está pratica
mente exauridoL 

Havia anotado aqui, para lhe fazer a pergunta, 
qual o tratamento, o destino do material removido 

· e os cuidados necessários empregados quanto 
à embalagem ... Mas, verifiquei que quando che
guei V. S• já havia iniciado a sua _exposição._ Não 
sei se tinha feito referência a este_ assunto, inicial~ 
mente, mas vejo que, no seu relatório, estão bem 
detalhados no Capftulo 1V os destinoS dos rejeites 
radiativos com a classificação e embalagens e 
os detalhes. Vou ler e, naturalmente, me inteirar. 
M<ts queria apenas um esclarecimento quanto ao 
detalhe que V. S• faz ao depósito_ transitório, dizen~ 
do que o assunto foi debatido pela CNEN com 
o Governo do Estado, que indicou duas áreas 
alternativas, desde que o armazenamento fosse 
em caráter transitório. 

no Distrito Federal. Mas, também vi no Rio de 
:Jane_íro, em Níteróí, essa pieocupação da popu~ 
lação e uma certa discriminação dos produtos. 
Veja a distância de Niterói ao .Acre, e de Goiás. 
Então, vários importadores, comercializadores de 
pro<;Iutos goianos suspenderam os seus pedidos 
deyido ao fenômeno que V J3' acaba de.descrever 
para nós aqui, foi um fenômeno bem localizado 
dentro da cidade, num bairro, quase limitado a 
algumaS ruãs,-em que os cuidados tomados fo
ram realmente efetivos. NãQhá mal que não traga 
um_ Qem e._esse grande mal colocou a CNEN 
em evidência e o trabalho que ela vinha fazendo 
nõ anonimato se colocou em evidência para que 
o Brasil e os brasileiros passassem a dar a impor
tância que ela realmente tem. 

JSesumind_o: a minha Preocupação, em forma 
de pergunta, eram os cuidados çom o_ ·depósito 
prqvis6rio, se há estudos para a localiza_çãC? ºefini
tiva desses resíduos, e: sobre a repercussão sócio
~o_nªmica do evento trá:gico de Ooiás; e ou que 

· a CNEN tem feito para minirnizá,lo? 

O SR. PRESIDENTE (Iram- Saiaiv<i) ..::..:.., Co(n 
ãPalavra o Dr. Rex Nazaré. -- - -

O SR. REX NAZARÉ - Muito_ obrigado, Sena
dor Mário Maia. V. EX' j>ode ter certeza de que 
as citações que aqui, nesta CPI, foram realizadas 
com ·referência a esse__esforçO da Comissão Na
cional de Energia Nuclear em trazer uma tecno
logia segura para o .País, e bem brasileira, serão 
trar1smifu:ias a todos os nossos técnicos_ e, sem 
dúvida, servirão para eles ·como um _estímulo adi~ 
cional. 

Peço permissãO para começar pela segunda 
parte. V. EX' falou sobre penàlização. Realmente, 
fó1 unia peri.aliiação injusta. V. &, cOlocou bem 
o programa de uma ativídade esclarecedora. 
Ocórréu um fenômeno muito curioso em Goiânia. 
Desloquei~me para_ Goiânia logo em seguida a 
toda uma infra~estrutura que tínhamos montado, 
i.u1ta infra-estrutura para ajustar e quando os pa
cientes tinham saído das quatro semanas críticas. 
Quafldo esse fato ocorreu eu e minha senhora 
montamos, dentro do hotel, um local inteiramente 
aberto. A irriprensa enfrava, sabia o que ia acon~ 
tecer- no·· outro~ dia, sabia que podia ir lá, sabia 
-que podia participar, verifkar o qUe estava aconte
cendo, filmar o que quiseSse, conversar com 
quem qUeria:-ocorreli qUe, dessa interação ínti
ma, surgiu uma coisa que os jotnalistas, nos últi
mos dias, me pediram e que ac:::ho que a prepa~ 
ração desse programa de esclarecimento passa, 
':l~~!~amente, por esse !;JTUPO. 

Os jornalistas, na verdade, são os transforma~ 
dofeS de uma linguagem que aprendemos e fala~ 
mos· o dia todo, e terrível - a verdade é essa 
~ p&qUe, a"O dizer um. número desse, ele te_m 
um sigriificadó enorme. Mas o jornalista tern que 
transformar essa l_inguagem em alguma ·coisa pa
ra 6 público, Então, combinamos uma coisa -
que deveria estar sendo realizada hoje, no Rio 
d~ .J_aneirç>, m~ que será realizada depois do dia 
22 -, que é iun i::oiwite aos jornalistas- que cobri
ram Goiânia, sem .d.iscriminação aos que n~o co
briram, com a finalidade, numa sala trancada, de 
disclrtlr~se qUais as dific~dades que eles tiveram 
de tranSmitir, pOrque era muito curioso quando, 
depois de paSsadas quatro ou cinco semanas, 
e fazíamos _!.lll1a medida, o povo da região já per
guntava: quantos "K" você já mediu? Você mediu 
a um metro ou mediu no solo? Mas não é remo

-vível essa contaminação? 

ESse feriôrrieilo foi .de tal fonna difundido _e 
ficou ria linguagem dos moradores da' região, e 
lerribro-me perfeitamente, no dia em que acaba
mos de descontaminar a casa da Rua 63, tínhq~ 
mos a Visita do Presidente no outro dia, que inclu~ 
sive leYãva os netos. Quando, às cinco horas da 
tarde, o trabalho estava concluído, dei uma passa~ 
da no hotel, apanhei minha senhora e disse a 
ela: "Agora, nós vamos à Rua 63." E aConteceu 
um fenômeno muito curioso: era fundamental 
que se que))rasse o tabu, não para quem estava 
aqui ou_ em Niterói, mas Para ci vizinho. Disse 
à minha senhora: ''Você_acredita no que eu faço"? 
Ela me _respondeu _que sim. Disse~lhe: "Acabei 
_ge-m"edlr.-~~~-E}:!:Jtrar_ ~-~"?-- macação, serri rpinhas 
botas''o, Você .entraria,? Pergunto.u~me. Respon
di~lhe que sim. Minha senhora, então, convidou 
as_ vizinhas _da _região e_aí deu~se o fato curioso. 
ElaS --entraram, a J:iilr1dPio estavam cõm algum 
medo, -mas ali quebrou~se o tabu. No momento 
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da safda, as vizinhas nos perguntaram: "Nós não 
v;3mos nos monitorar?" 

Observem V. Ex~ a linguagem daquele pessoal 
que estava convivendo com o acidente. 

Te mos que encontrar uma maneira de levar 
essa linguagem à opinião pública, levar a lingua
gem de que o des_envolvimento _está associado 
ao risco. Nesse risco_a__sociedade tem que avaliar 
os beneficias que recebe e saber se ela está dis
posta a _bancar, a aceitar ou não esses riscos. 
Como levar -essa informação? Existe uma dife-:
rença entre o risco aparente e o risco real. 

Por exemplo: estamos dentro de_ um avião e, 
de repente, na decolagem, a região está ligeira
mente chuvosa - isso é muito __ corrium, aqui, 
na nossa querida Brasllia, quando decolamos, às 
6 horas da tarde, no perlodo das chuvas, o des
conforto é muito grande. A preocupação do pas
sageiro em relação_ ao desconforto que ele sente, 
nos sensores que __ tem, é maior do que o risco 
rea1 a que está submetido. Existe _uma dlférença 
muito grande entre o risco que os nosso_s sentidos 
são capazes de perceber e o que a nossa cultura 
é capaz de avaliar do que aquele risco- éligamos 
assim - de uma tecnologia que não sabemos 
ainda como informar adequadamente. 

Logo após essa reunião, é nossa intenção verifi
car uma forma de como fazer, o· que chama
ríamos de transformada jornalística dessa lingua
gem edética em alguma coisa de fácil assimilação 
pela Nação, para que receba a informação correta. 

No que diz respeito ao problema do lixo na 
área de Goiânia, ocori'etamdois fatós: no priinéiio 
a avaliação mostrava, de imediato, já na terceira 
semana, que o volume de material a ser retirado 
era grande. Apenas para dar um simples exemplo 
- tenho esse número correto, preciso -,-em 
certos __ dias, saíam vinte e qUatro (24) carretas, 
fazendo quatro viagens; carregando tambores, 
caixas - que é também um fato importante -, 
que foram produzidas pela próprta indústriá de 
Goiãnia e, hoje, se discute, na é:rea nuder, o uso 
dessas caixas. Houve, inclusive, um acidente~ de 
caminhão num desses transportes. Essas caixas, 
que são_ testadas para que ao caírem de um cami
nhão a 70 km por hora não se rompam e, na 
verdade, nenhuma dessas caixas havia passado 
pelo teste real. E ela passou no teste. 

O que ocorreu foi o Seguinte: primeiro, havia 
necessidade de _umaloc_aliz~_çã.P próxima, Onde 
fosse concentrado o material para retirá-lo do cen
tro da cidade; segundo, essa instalação não era 
nem provisória, e sim transitórta: V. Ex' ColõCQU _ 
bem claro que, nesse momento, houve uma recu
sa generalizada nacional com relação ao lixo ra
dioativo. Hoje, pergunto-me:-_ sérá que deveinOS 
procurar uma área para lixo radbativo ou para 
todo_s os lixos que têm riscos em termos de Pais? -
As condições de armazenamento são praticamen
te as mesmas? Temos rés'íduos químicos, que 
garanto a V. Ex?', hoje, não estão_ armazenados 
nas mesmas condições dos rejeitas de Abadia 
e 9ue o potencia] de risco é grande. 

O ponto fundamental para nós - e acho que 
aí, realmente, mais uma vez, o- CongreSso tem 
papel importante -é unia definição política. Da- . 
da a defmição poUtfca, a Comissão de. Enerfi:ia 
Nuclear está pronta para, num prazo muito curto, · 
fazer com que esta decisão politica seja transfor-

mada em fato concreto. para a tranqüilidade da 
sociedade. -·- . 

Eu poderia, também, citar um fato muito_ int~ 
ressante-~ nó_s_ possuímos municípios dentro do 
Brasil, cuJas características_ demonsb::am que ali 
poderia ser um depósito. Mas o que acontece? 
As vezes, _olhamos~ d_izemos: espera aí, vão trans
formar meu município em lixeira? Mas aí existe 
uma coisa diferente: é que com a colocação desse 
lixo --.:.. e é um fato muito curioso - o que foi 
lixo ontem não é lixo hoje e seguramente não 
será lixo amanhã. 

, Vou dar üm exemplo: quando começaram as 
primeiras explorações de _urânio no mundo, nin
guém procurava urânio, e sim rádio, por causa 
do início da radioterapia. O que se fazia? Joga
va-se -~nio fora, para colher o rádio. Hoje é o 
contrário. Por ter-se encontrado substitutivos para 
o rádio, _e:ste é jogado fora e é preservado o urânio. 

Então, há uma evo_Iução nisso que a própria tec
nologia, que será gerãdã a paitir dãí, trará, sem 
dúvida, para o desenvolvimento desses munld
pios. 

Posso _a~segurar o seguinte: V. Ex' pode t_er 
certeza que no momento em- que nos for dada 
a perm~o_ de colocar num município a primeira 
instalação, as outras que se_seguirem não serão 
por pedido ndssó,_ mas por solicitação, em face 
do_ que a tecnologia pode trazer como conse
.qüênda dess<l_insta~ação. 

b SR. MÁRIO MI-JA-- Só uma consideraÇão, 
agora complementar e comparativa, talvez não 
tenha muita pertiriência com o assunto_ qUe esta
_IJ'lpS trata!ldot qu~ é_so!?re a energia nuclear, em 
decorrência d_9~ ~~itos da tragédia do césiO- 13-7 
em Goiâoia. Ufrii(j estamo~ tratando desse as
sunto suScita-me os cuidados com a ecologia, 
com a _vida em todos os seus aspectos, desde 
os microorganismos até a vida mais elevada na 
fa:i:e da Terfã, representada pela inteligência hu
mana. Estamos aqui tomando as precauções para 
que se preseiVe a vida diante_ de fenômenos ou 
acidentes_ como o de Ooiânia: 

ócoiTeü-ffie, aqUí, lembrança d8 preservação 
da natureza, que, no momento, são os cuidéidOs 
que estamos tomando para que a vida não seja 
destruída pela radioatividade, quando, como seres 
humanos, pelos interesses imediatistas, fizemos 
açõe:S de destruição da natureza, da fauna e da 
flora brasileiros, o equivalente a m_],lito mais dra
mático-e trágico do _que o acidente com o césio. 
Então, não seria também de se suscitar, iQUal~ 
niente, CO!ll a:1eg1slaçã:o da energia atômica, uma 
legislação para cuidar dos instrumentos modéf
nos de destruição? Por exemplo: o que deStrói 
niuit<:iln8is atua1mente: os raios do césio ou uma 
motosserra na mão de um peão, que não recebe 
ori~ntação? Quanto de destruição está-se fazendo 
atua1mente na mata atlântica, que não restã. mais 
do que talvez 3%, e na mata da nossa Amazônia!? 
P!Mar!t~!]te, o que se destrói de natureza e de 
riqueza! Simplesmente para d-e~ocupãr o-Eisj:>açõ,
nem sequer para se_ utilizar economicamente ... 
a floresta devastada, mas para se atar fogo que, 
às vezes,_ d~strói vidas que a natureza levou milê
nios para construir _e que em poucas horas _são 
d_êstruídã:S pelO fogo; quer dizer, está-se perdula
riamente queimando dólares e mais dólares, des
truindo a natui-eza e tomando estéreis essas re
Qiões, -pOrque na pnmerra década: elas pãrecem 
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exuberantes, mas logo se exaurem e dentro de 
duas !J~ trêS: <fécaqas ~ão ~~ c!~~ertiffs.?_ndo~ Então, 
ju,rytaql~nte co!l) esses cuidado~ que às vezes fica~ 
mos dirigindq para um ponto_só_e _esquecemos 
o outro, vemOs a legislação de preservação da 
natureza em toda_ a sua abr.angência, não só no 
aspe-cto atômico, da energia atômtca, como em 
o~Oli _<,'!spectÇ)S, como. esse que çonsidero atual
mente_- a motosserra com_o um elemento multo 
mais destruidor do que a energia nuclear. 

_A propósito, até fiZemos um soneto de protesto 
que é "o pranto do seringueiro", onde colocamos 
a dramaticidade e a tragédia que causa a motos
serra atuaJmente na Amazônia. 

O SR. REX NAZAREfH -Se V. Ex!' me permite 
apenas um comentário, eu gostaria de estender 
o.convite_que fói feito à CP! para -verificar o que 
a energia nuclear está fazendo na área do melo 
ambiente. 

Temos um prOjeto na.Amazônia cuja finalidade 
é, através da utilização de marcação de radioisó
topos, estudar qual é a dimensão míriima de flo
resta que pode permanecer com as características 
que ela tem, que é um fenômeno muíto curioso 
V. Ex~ tem uma dimensão _de floresta, e isso já 
não está mais num papel teórico, está inclusive 
no experimenta] e, muito curuiso, uma TV Educa~ 
tiva da Inglaterra pediu~me permissão para filmar. 
Um fato muitó interessante; às vezes, essas infor
mações vão para o exterior antes de chegar a 
nós, oride nos· climensionamos uma d_eterminada 
área e verificamos o que ocorre ali. E é fáCil dimen
sionar (enômenos curiosos a dimensão da floresta 
residua1 por exemplo o vento perecia entre as 
árvores e V. EX tem uma desfertilização da região 
pela se_ca, antes_ do _ _humo chegar_de novo-ao 
ciclo. Se ela tem' uma diméiSaO um pouco maior 
que impeça esse vento, determinadas espécies 
animais começam a desparecer da região, porque 
aquela dimensão já não lhes satisfaz e, em conse
qüência disso, determinadas espécies começam 
a ficar em extinção, não animal, mas vegetal, por
que eram eles os portadores do sêmen para as 
próximas plantas. E esses estudos realmente che
garam a tal ponto que a Agência Nacional de 
Energia Atómica considera hoje um do seus pro
jetas importantes. 

Além disso eu lhe diria maíS: há um ponto im
portante. Quando vejo, por exemplo, em Belém, 
tJ!!Ia pro_~ução ~e_15 m_i} toneladas/ano de pimen
ta-do-reino;-qoe---&vendida para ser tratada e bene
fidadéi nos Estados Unidos e na Holanda, e aí 
agregado a um preço muito maior, percebo que 
uma -pequena instalação em Belém resolve isso, 
e assim melhora uma outra coisa que é a conse
qüênCia ecológica, o produto que n6s consum-i
mos, porque na verdade, o ciclo ecológico fecha 
n9,hQf0(:0:l· Efttãci, ~em-dúvida, tenho certeza que 
essa difusão do_que se está fazendo é uma cons
cielitização real desses benefícios, será indispen
sável para que a energia nuclear, no futuro, ganhe 
por si mesmo e pelo atendimento à necessidade 
social diret~;_ ganhe por si mesmo o suporte desta 
sociedade. 

O SR. PRESIDENTE (lram Sarai~) ~ Passo 
a pa1avra ao ilustre Senador Odacyr Soares, Rela~ 
tor da Comissão. 

O SR._RELA.TOR (Odacir Soares) -Sr. Presi-: ~: 
dente, o relatÓrio da CNEN sobre o _episódio ocO r~ ... =; 



1266 Quinta-feira 5 ___ DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

rido em Goiás, a exposição do Dr. Rex Nazaré, 
ora produzida nesta CPJ, mais as indagações já 
formuladas por V. Ex' e -pelos Senadores Almir 
Gabriel e Mário Maia, com as suas respectivas 
respostas,, quase que exaurem as razões da pre
sença do Dr. R ex Nazaré na reunião d.e hoje, como 
depoente. 

Digo quase que exaurem porque esta CPI tem 
wn objetivo mais amplo do que apenas apurar 
o acidente oconido em Goiânia. E dentre as atri
buições para as quais esta CPIIoi constituída estão 
também aquelas de analisar a estrutura institu
cional e política de fiscalízação governamental so
bre equipamentos nucleares e materiais radioa
tivos, assim como a necessidade de definir um 
novo conceito de segurança civil, e.também estu
dar as alternativas instituc!onaís para a questão 
nuclear brasileira, propondo mudanças_ nessa 
área, recomendadas ao_ final dos s_eus trabalhos. 
O acidente _ocorrido em Goiás levanta a questão 
fundamental no Brasil da segurança nuclear e 
da proteção radiológica a nível institucional e le~ 
gal. 

Na realidade, além da primeira conseqüência, 
que Joram os_ resultados negativos do acidente, 
as vitimas, os prejuú:os de ordem_ máteriai, os 
prejuízos de orderh e.conômica sofridos pelo Esta
do de Goiás e pela própria população de Goiània, 
houve também perante a _sociedade _brasilelra e 
perante o Congresso Nacional a questão da_segu~ 
rança nuclear e a proteção radiológica, que pre· 
cisa ser definida a nível institucional e legal. 

Impedir, a meu ver, a ocorrência de um acidente 
radioativo ou f\Uclear em qualquer parte do tenitó
rio brasileiro ou do mundo é imposSíVel ou prati· 
camente impossível, mas ass~urar as respostas 
técnicas e cientificas à o~orrênda- de qUalquer 
addente, quer radioativo, quer nuclear, é possível. 
E, nesse sentido, os países que já adentraram 
na era nuclear, e não apenas na era radioativa, 
como é o caso do Brasil, que hoje integra o grupo 
dos p~s que já fabricam o átomo e já adentrou 

·na era nuclear, especificamente, esses paíSeS, 
através das suas respectivas comunidades nacio· 
~ .e também através da sua organização, que 
é a Agência lhtemadonal de Energia Atômtca, 
precisam urgentemente definir os comportamen· 
tos técnicos e tecnologia capazes, como já disse, 
para diminuir os efeitos de um possfvel acidente 
radiológico ou nuclear. _ 

Essa queStão dos equipamentos e dos mate~ 
riais radioativos em funcionamento e/ou _utilizados 
no Brasil é da maior gravidade, pela ausência 
de legislação, _como acentuei, que defina as res~ 
ponsabilidacj.es dvis e criminais das autoridades 
dos três níveis de GovétriO. Verificamos, não ape~ 
nas pelo depoimento do Dr. Rex Nazaré, como 
também pelo estudo da questão, que não existe 
no Brasil uma legislação integrada que respon~ 
sabilize as autoridades nos três riíveis de Governo~ 
federal, estaduaJ e municipal. E também das pes~ 
soas juridicas e fisicaS que: têm a função de: con~ 
trolar e fiscalizar, operar ou utilizar tais equipa· 
mentos ou materiais. _ _ -~ _ 

Por isso, parece-me que esta CP! começa a 
atingir os seus objetivos, porque já c:om a conse
qüência do acidente de Goiânla, o próprio Gover~ 
no, no mesmo momento em que tentou definir 
áreas no Brasil para a coloCação dos rejeites de~ 
correntes do acidente de Goiãnia, ele encóntrou 
dificuldades não apenas de ordem política, pÓr~ 

que os Estados cujas regiões foram deflrudas rea~ 
giram, negando~ se a permitir que em seJ,J território 
o OOV:E:nlo pudesse definir ou loCalizar o rejeito 
do acidente de Gqíânia. Mas, também, porque 
na prática inexiste uma legislaçãO neste sentido. 
E. j)Or isto ffiesmb, o Governo Feder:al, o Ptesi~ 
dente da República, se viu obrigadO a remeter 
ao Corigresso Nacional um projeto que dispõe 
sobre esta qtlestão. 

Hoje, a questão do líxo atômico, a questão do 
rejeito nuclear está sujeita a uma de~beração do 
Congresso Nacional. Está tramitando, parece-me 
que na Câinara dos Deputados, um projeto de 
iniciativa dó Poder" Executivo que dispõe sobre 
esta questão: ~um debate muito grande já come~ 
ça_ a se foln'\ar wQre este problema, inclusive, 
r:ecebí recentemente utna Carta_ Q.o Deputado Mi~ 
chel Temer, de: Sãp P.aulo, on.de S. Ex' li1i:inife.sta 
sua preocupação com esta questão e encaminh_a 
a -mrm~-na ·qualidade de Relator, um anteprojeto 
de lei que havia elabor:ado, naturalmente, antes 
que o Governo Federal tomasse a mesma provi~ 

·dência. 
C6nio eu diss-e, quase que as razões que trouxe

ram o Dr. Rex Nazaré, a a esta CPI se exauriram, 
na medida em que respostas especificas, respos
tas de ordem teórica, respostas de ordem prática, 
de ordem material, já foram dadas às perguntas 
aquf formuladas. Mas, eu havia redigido uma série 
d_e_ indagações ao Dr. Rex Nazaré, dentro do âm~ 
bito_das=atribuiçQes desta.Com,issão e dado o 
adiantadO da hora, uma vez que_às 14:30 horas 
se fhidã ·a sessão da Assemb:Jéia Nacional Consti~ 
tUínte, eu desejava passai" àS Iriãos do Dr. Rex 
Nazaré estas_ indagaç~s. "pedindo a S. S• que 
elas sejam posterlorrrieilte resporididas. 

fndependentemente destas perguntas, desejo 
pinçar duas ou três para que sejam respondidas 
aiDda nesta reunião. U no currículo do Dr. Rex 
Nazaré que ele é_especialista em proteção radioló~ 
gica e em segurança nuclear. Quero fazei uina 
pergunta, não ao Presidente __ da CNEN, mas ao 
cientista Rex Nazaré, pergunta de ordem prática. 
Dr: Rex Nazaré, como cientista, nesta área, pode 
v: s• aSSegUrar; pOr- exemplo,- que os pontos de 
ocorrência_do acidente do césio, em Goiânia", es~ 
tão efetivamente descontaminados, e pode ainda 
af!rr:!l:ar que Goiânia está efetivamente.desqJn~~ 
mihada, sujeita hoje aos níveis mais baixoS-d~ 
rãdiáção, conforme aqui afirmou? 

c- Ase9unda pei-gimta, ainda neste campo, consi~ 
derando que a CNEN fez, praticamente, convênio 
com o· Governo de Goiás e: "definiu, em Abadia 
de Gciiânia, um local para a colocação dos rejeíto.s 
do acidente, eu desejaria na mesma perspectiva 
da primeira pergunta indagar se o _dentista_ Rex 
Nazaré, o especialista em_ proteção radiológica 
e_fD -~gurança nuclear, pode assegurar que a po
pulação de Abadia de Cioiânia não e_Stá su~m_etida 
a'qualquer tipo de contaminação, em decorrência 
da localização, ali, dos resíduos contaminados no 
acidente de Goiânia. E, ainda, na mesma ~n!1a, 
eti desejava razer Unia pergunta mais ampla: para 
a. ~escontafninaçã~ de uma área de apenas 3 
mil" metros quadrados em Goiânia, a_CNEN em~ 
pregou 72c;> _pessoas, 3 rnese~ de trabalho, além 
de contar com a colaboração de inúmeros técni
cos estran9eiros e um número muito maior de 
técnicos nacionais e de pessoas como as que 
eu me referi. Pergunto ao Dr. R ex Nazaré o segJJin~ 
te: Se ocorrer um acidente em Angra, que é uma 
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área infinitamente maior, estaremos preparados 
para tomar as providências necessárias, e dar as 
reSpoStás na: ái"eà de proteÇâo e segurança nu
clear ao acidente? E como as responsabilidades 
pelo possível acidente como este poderiam ser 
resolvidas? 

São estas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as 
indagações que faço ao _Dr. Rex Nazaré, solici
tando que sejam respondidas nesta reunião. Lerei 
as -demais indagações que estou passando às 
mãos de V. S_f 

A priin~lra é a Seguinte: a imprensa noticiou 
que os resUltados ~lentíflcos e tecnológicos do 
acidente de Goiânia foram apresentados em Viena 
e não à Cõmunidade Científica Nacional. V. 59 

não acha que isso deveria, primeiramente, ser 
discutido internamente, em nível profundo? 

A segunda~ Por que a CNEN demorou em inter
ferir na questão do césio em Goiâfiia? 

De certa forma esta pergunta já está respondída 
no relatório, mas, de qualquer maneira, passo às 
mãos de V. S• a pergunta. 

A terceira é a seguinte: não é uma incoerência 
a CNEN ser simultaneamente executora e fiscali~ 
zadora da politica nuclear brasileira? O Brasil tem 
usinas nucleafe~ processando urânio e tem ativf~ 
dades nucleares na medici,na._na indústria_ e na 
agricultura em, praticamente, todas as Unidades 
da Federação.___ Quais as medidas que já adotou 
_em relação aoJixo atôm_ico? Sabe-se que a CNEN 
já gastou em tomo de 4 bilhões de dólares, em 
programas nucleares, nestes últimos anos, e não 
deu a importância devida à segurança nuclear. 
O que a CNEN fez efetivamente na fiscalização 
desses prog"ramas? Após Goiânia, os Ministérios 
da Saúde, do Trabalho e a CNEN fumaram convê
nio para a fiscal_ização. Não fo[ tardio o c:onvênio? 
COI'l') a subordinação da CNEN ao Conse1ho de 
Segurança Nacional, não se caracteriZa na sua 
ação o objetivo militar, e em conseqUência; o pre
juízo à própria fiscalização? A legislação atual per~ 
mfte, por parte da CNEN, uma efetiva fiSCalização 
que evite que o ca_so de Goiânia, se repita? Nos 
últimos anos o Brasil importou carne e leite conta
minados com césio. A CNEN analisou esse mate~ 
rial e considerou~o adequado a_o ç:onsumo. Entre
tanto, após o acidente, os produtos da região de 
Goiânia e de Goiás foram recusados pelos distri~ 
buidores e, _em c_onseqUênda, pelos consumido
res_ até porque não houve distribuição. Como se 
explica isso? O mercado gerado na área da infor
mática brasileira é da ordem de 2% do mercado 
mundial. O _Brasil, entretantq, é rico em matérias
primas de uso nuc:Iear, tais como urânip, t9rio, 
berílio, zircónio, etc., e está desenvolvendo a sua 
própria tecnologia. Existem indicies de pressões 
em qualqu_er nível? A Assembléia Nacional Consti~ 
tuinte aprovou dispositivo constitucional que sulr 
mete toda politica nuclear à aprovação do Con
gresso Nacional. Qual a vis_ã9 da CNEN sobre 
f.élis 4íspositivos? O desenvolvimento é prejudicial 
ao meio ambiente e, em particular, ao desenvol
vimento nucle_ar'? Quais são as preocupações da 
CNEN com o assurito? O inquérito'policia1 relativo 
ãci _:actâente de Goiânia não elucida, de forma 
satisfatória, o fato da remoção do cabeçote, que 
continha a cápSula de Césio, uma_ vez que o mes
mo pesa cerca de 400 quilos, o que toma pratica~ 
mente impossível sua remoção em carro-de~mão 
por apenas duas pessoas. Qijal a ava1iação da 
CNEN sobre este fato? A CNEN tem o controle 
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dos equipamentos de pequeno e grande portes 
usados_no País que empregam o material radioa~ 
tive? Que tipo de controle _e acompanhamento 
realiza sobre esses equipamentos e materiais? 
Existem criticas da Comunidade Científica ao pro
grama nuclear? Quem está certo, a Comunidade 
Oentífica ou a CNEN? Qual a extensão real do 
acidente de Goiânia, no tocante ao número de 
vítimas, prejuízos econômicos, perdas familiares, 
empresariais e públicas? Que soluções a curto, 
longo e médio prazos foram adotadas para a eli
minação dos efeitos do acidente de Goiània, in
duidos os reparos ·às vítimas e prejudicados? A 
sociedade brasileira tem necessidades básicas e 
fundamentais, dentre as quais a necessidade fun
damental de se aUmentar. Não é um luxo desen
volver energia nuclear num quadro de tamanha 
penúria? E a última é a seguinte: O emprego 
socla1 da energia nuclear não acarreta uma de-
pendência econômtca externa? · 

Eu pediria, agora, Sr. Presidente, que o Dr. Rex 
Nazaré respondesse às indagações que eu formu
lei, três ou quatro indagações, e as demais eu 
vou passar a lista para que S. S• possa respon
dê-las posteriormente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Com 
a palavra o Dr. Rex Narazé. 

O SR. REX NAZARÉ-Sr. Presidente, eu pedi
ria permissão para, antes de responder as três 
perguntas, fazer um comentário geral com rela
ção às outras, bem curto, se me for permitido. 

O SR. PRESIDENTE (kam Saraiva) ::.... Apesar 
do tempo constitucional, tem V. 5' a peimlssão. 

O SR. REX NAZARÉ - Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Basicamente, a primeira é a seguinte: na verda
de, nós não apresentamos nenhum relatório fora 
do Brasil antes de apresentar à Comunidade Cien
tífica; o que acontece é que o Brasil é membro 
da Agência Internacional de Energia Atômic_a, e 
fiz um relatório ao qual, na qualidade de gover
nador brasileiro, eu tinha que responder. E, neste 
momento, apenas respondi de forma genérica, 
convidando_os.cientistas da agência e dos países 
representados a virem ao Brasil, se interessados 
fossem, para uma discussão com a nossa comu
nidade. _Em particular, eu gostaria de, passando 
a um outro ponto, dizer o seguinte é múito co
mum se falar em comunidade científica, eu tam
bém so_u da comunidade científica e_ o que acon
tece é o seguinte: na verdade se fala muito em 
críticas da comunidade cientifica; o que eu tenho 
lido entretanto na imprensa são _críticas de um 
número limitado de pessoas da comunidade cien
tifica Esse ponto é muito impOrtante, pOrque te
mos urna discussão_ permanente com a comu
nidade científica e, inclusive cooperamos exausti
vamente com 18 universidades e com as princi
país associações desse setor. 

Com referência ao inquérito policial, digo o se
guinte: quando fui para Goiãnia, talvez eu tivesse 
feito como a avestruz- se me permite a compa
ração -, enfiei a cabeça no buraco, tapei-a das 
criticas e resolvi descontaminar Goiãnia. Talvez 
aí tenha sido o meu grande erro, porque talvez 
as criticas tivessem sido reduzidas, e até hoje esta
ríamos trabalhando em Goiãnia, mas preferi ter 
dado de presente de natal Goiânia descontamin
da. 
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O cabeçote realmente junto com a parte,intema 
e o cabeçote externo pesam 400 kg; pesam na 
verdade 408 kg. Tivemos Qcuidado com o cabe
çOte ~emo, que é esta peça que aqui está, de 
descontaminá-lo inteiramente e provavelmente 
vou proporcionar uma gincana na qual colocarei 
um carrinho-de-mão e convidarei dUas pessoas 
quaisquer que queiram carregar esse cabeçote 
como uma gincana. Não me cabe fazer inquéritó 
policial, mas tenho dúvidas de carregar esse peso 
num carrinho-de-mão, com duas pessoas. 

Com relação à pergunta importante sobre a 
n-e-cessidade brasileira básica - e uma delas V. 
Ex" bem citou que é a alimentação -, digo que 
é também muito importante que a perda da nossa 
produção hoje represente mais de 40% , ela é 
d~eriorada entre o .Produtor e o consumidor. E 
b ·que e-mais grave, obriga, às vezes, õ produtor 
_a vender por preço vil, porque senão_ele nãO con
segúe Íazei- isso Chegar no_ merCado, deteriOfan
do-se _o produto. 

Então, acredito que tecnologia, tal como a ener
gia nuclear, possa fazer com que esses bens da 
natureza, as necessidades da sociedade_ sejam 
atingidas. Elas, na verdade, não são luxo, são ne
cessidades efetivas de uma melhoria do nosso 
nível de vida. 

Sobre o meu comentãrlo com referência ao 
dispositivo do Congresso, eu aplaudo e realmente 
vou lhe dizer, eu compararia essa pergunta com 
três coisas: o mercado interno na área de informá
tica de 2% cria uma pressão enorme internacio
nal, e V. EX-" imaginem o seguinte: o mercado 
nuclear hoje como um todo, anual, é de 50 a 
70_bilhões_ de' c;!.ólares, só de urânio enriqueCido 
sã-o 11 bilhões de dólares anuais; só 7 países 
possuem o processo de enriquecimento do urâ
nio; desses, só três possuem urânio e a tecnologia. 
Sem_dúvida, nós estaremos ne~se mercado, mais 
um dia, menos um dia, e aí, ao invés_ de estarmos 
criando uma dependência para nossa sociedade, 
pelo uso da energia, pelo uso da energia nuclear, 
estaremos, ao contrário, ganhando uma fatia in
temadonal de melhor participação da nossa ma
téria-prima com o agregado tecnológico e, sem 
dúvida, gerando emprego com um produto de 
mercado de maior valor, dando como c.onse_qUên
cia imediata a melhoria de possibilidade de sa1á
rio. 

Com -relação à área da CNEN executar e fisca
lizar,,simultaneamente eu gostaria de dizer o se-
guinte: nenhum país do mundo, quando come
çou a energia nuclear antes de chegar a um deter
minado momento separou as atividades. Apenas 
darei um exemplo: em 1940 começou a energia 
atômica nos Estados_ Unidos; em 1954 eles cria
ram a USA-AIEA, concentrando tudo; somente 
em- 1975 eles separaram as atividades, quando 
já dominavam tudo. A França começou em 1945; 
somente em 197Bn9 -essa data eu não tenho 
bem precisa - foi que eles separaram suas ativida
-des. O Brasil, ao contrário, separou as atividades: 
quem opera a central nuclear é Fumas, quem 
faz a parte industrial é a Nuclebrás; na CNEN 
ficou um tripé: segurança, recursos humanos e 
desenvolvimento em pesquisa que, na minha opiR 
niã9, não é incoerente até o momento em que 
uma determinada maturidade seja atingida. A 
CNEN não quer, em hipótese nenhuma, ser um 
fornecedor do me:rcado, mas é a única instituição 

Quinta-feira 5· 1267· 

do setor que ficou livre no hemisfério de acordos 
internacionais. 

V . .Exi", hoje vão visitar as indústrias do setor 
nuclear e em todas elas vão encantar não-na
cionais. Eu não sou xenofobista, mas costumo 
dizer o seguinte: ninguém ajuda ninguém a ser 
independente e soberano e se queremos sê-lo, 
cabe um esforço nacional efetivo. E se uma fiSCali
zação efetiva deve ser feita há todo -um meca
fli.Smo;- agora, dentro da nova fõrrTiã constitucio
nal. 
··com referência aos 4 bilhões de dólares, eu 

vou lhes dizer o seguinte: quem me dera possuir 
4 bilhões de dólares! São colocadoS dentro do 
mesmo pacote os recursos que vão para Fumas, 
os que vão para a Nudebrás e os que vão para 
a CNEN. Desses recursos que vão para a CNEN 
eu apenas vou dar uma soma, que tenho de cabe
ça, o" restante do número eu não tenho neste 
mOmento. De 1979 até março de 1987, ano pas
sado, inclusive depus numa Subcomissão da As
sembléia Constituinte, nós não tínhamos chegado 
aos 600 milhões de dólares, integrados nesse pe
ríodo todo. 

Então, ~õ que temos· como fator de multipli
cação é o que vem junto a indústria, que passa 
a· fei'- um mercado porque tem um produto que 
vai ser feito,· e ela passa a ser partícipe e aplica 
aquilo e, em conseqüência, faz a multiplicação. 
Hoje, são mais de 150 indústrias efetivamente 
nacionais a participar .~ ainda dia 1 de abril, lá 
em São Carlos, será criada mais uma indústria 
nascida na universidade, fazendo um produto que 
o Brasil importava e que é altamente consumido, 
fazendo wna microii'ldústria. E o que a CNEN 
fei?-AjüdouRos a desenVolver o processo e, agora, 
fez um contrato com eles dizendo o seguinte: 
as primeiras 200 unidades que vocês produzirem 
serão nossas porque precisamos ·comprar. E ·ai 
eu diria efetivamente·-o segt.rlnte: a passagem do 
orçame·nro pelo Congresso Nacional acho muito 
importante, que vai maiS longe: na priorização 
para divisão desse orçamento devem ser obser
vadas aquelas prioridades que podem atingir a 
sociedade rapidamente. 

É muito comum falar-se que a CNEN tem obje
tivos militares já que a ptimeira escola aparecida 
no Brasil para a área de engenharia nuclear foi 
no IME. Mas é muito curioso também dizer o 
seguinte: o programa do álcciol Começou no CTA; 
as primeiras campanhas na área do aço come
çaram __ com a participação militar; a informática 
começou assim. Então, nessa fase, havia e há 
uma comunidade altamente capaz, tecnologica
mente, dentro das Forças Armadas que partici
pam desse programa. 

De maneira alguma quero dizer com isso que, 
possivelmente, haja um objetivo remoto dentro 
de u,_m desses grupos; em absoluto! Mas, o que 

-posso lhes garantir é que está-se fazendo hoje 
um desenvolvimento tecnológico, desenvolvi
mento de competência, pórque mesmo que se 
quisesse, dentro do horizonte dos próximos dez 
anos, seria impossível fazer qua1quer coisa; ainda 
estamos aprendendo a fazer as coisas. 

Com relação aos produtos de Goiânia quero 
dizer que, inclusive na época dei declarações à 
imprensa, e houve, efetivamente, a tentativa de 
se fazer com que as negociações paralelas ao 
mercado comum baixassem os preç_os dos pro-' 
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dutosdeGoiâriia,porque-osCbmpí'adorestinharn eYãtu.ação descontrolada em face de um noti-
consciência precisa de que esSes produtos não ciário que possa ocorrer, mesmo no caso de um 
estavam contaminados, e nós nos prontificamos acidente pequeno. Isso nós temos exemplo real 
a examinar qualquer produto que eles quisessem quando ocorreu em Goiânia, eles chegavam _e 
adquirir. __ diziam o seguinte: "Nós queremos o grupo", era 

Encaminharei, então, as respostas por escrito wn grupo que tinha quatro equipes ''para atender 
e passarei as três perguntas específicas que V. o que n6s chamamos de denúncias". O sujeito 
Ex' colocou, nobre Senador. dizia assim: "Tal local está contaminado" e quan-

A primeira se refere à proteção radiológica, e, do chegávamos na região já não havia mais nin-
comoespecialistadosetor,possoassegurar,efeti- guém ali e não haVia contaminação nenhuma. 
vamente, a descontaminação. Po~o assegurnr Então, mesmo um incidente de pequeno porte, 
mais do que corno cientista, poSso dar as medidas que não tenha vazamento de radiação nenhuma, 
rea1izadas por um sistema móvel e, mais do que mas que tenha uma difusão não ade_quada, pode 
isso, convidar V. E#, pois essa viatura ainda está gerar uma evacuação sem controle. -
em Goiânia, a se sentarem dentro dessa viatura $egundo, o problema de acesso à região, pois 
e escolher qua1quer lugar para verificar como é as estradas que dão a!:esso a Angra dos Reis 
que os ponteirinhos lá medem, porque aí não estão, realmente, precárias e precisam de wna 
teremos como enganar. Então, efetivamente, revisão, embora exista a a1temativa de evacuação 
Goiânia está descontaminada. por mar. Um outro ponto importante é que a 

Com referência a Abadia, à colocação dos rejei~ medida de evacuação num acidente nuclear ja-
tos, a atividade integrada era muito- grande, era mais é wna medida corretiva. Ela é uma medida 
1.375. Entretanto, isso foi diluído em 3.000 m3 preventiva e, normalmente, é dada a ordem de 
de material retirado, dando níveis de radiação evacuar antes que os niveis de contaminação se-
muito baixos, e hoje poderia lh~s ~er O seguinte: jam atingidos. Eu não sei se dessa forma, nesse 
nas regiões em tomo do local d~ Abadia não curto tempo, pratiê:ârilên't.e .. : Esse assunto roere-
existe risco a1gum, ou seja, todo o material radíoa- cia bastante esdaredrrientos adicionais, mas es-
tivo, que foi encaminhado depois em tambores teu inteiramente à disposição, como a CNEM está 
preenchidos para Abadia, foi também inteiramen- inteiramente à disposiçãO. 
te descontaminado, de tal forma que nós não 
permitíssemos, em hip6tes_e alguma, que a conta- - -0- SR. RELATOR (Odacir Soares) - Sr. Presi-
minação_de wna dessas caixas pudesse levar con- dente, lamentavelmente, do ponto de vista do Re-
taminação para Abadia. Porém, mais do que isso, lator,- e_StãmOS-aqUi presos- cOm o problema da 
a fim de garantir que isso é real, mantemos uma Assembléia Nacional ConstitUinte. E antc::s de de-
equipe pennanente de monitoração na área. volver a palavra a V. EX', que preside esta CPI, 

Com referência aos 3_.QOQ m2 de área e a com- querp manifestar ao Dr._ R ex Naza_r_eth os agradeci~ 
paração com Angra, eu lhes diria o seguinte: pri- ·mentOS·aesta relataria pelcii-Oãiieira....:.... e fOi iSso 
meiro, são acidentes de caracterfstlcas completa- efetivamente que chegou até nós- pela maneira 
mente diferentes. Um acidente de proporção hOnesta, correta, sobretudo, cu1ta, pela forma eru-
maior em Angra, normalmente leva para um fator dita e simples - parece até um paradoxo ser 
de difusão e altitudes maiores. Segundo, existe erudito e simples, mas de certa forma o foí -
na área de controle, em tomo, wna área de exclu- como- fez chegar a esta ComissãO Suas respostas 
são; e terceiro, existe uma série de procedimentos às indagações que aqui foram formuladas de for-
técnicos a serem seguidos. E quando tudo isso nlã também honesta e lea1, porque o interesse 
falhar existe ainda_ um plano de emergência, cujas comr.im âesta-CPI é, realmente, o de dotar o nosso 
responsabilidades são a_s seguintes: existe um sis- País, como eu disse antes, de uma legislação ca-
tema nacional, e esse sistema nacional tem ór- Paz de protegê-lo e ao povo brasileiro, em face 
gãos de coordenação setoríal, órgãos de execu- da ocorrência de Um acidente radiol6gic:o ou de 
çáo seccional e unidades operacionais. À CNEN um acidente nuclear, qualquer que seja a sua 
compete estabelecimentos de normas e instru- proporção. 
ções, a supervisão e_ a fiscalização da apUcação Evidentemente, estamos começando os traba-
dessas normas, indiJsive, mantendo permanen- lhos desta CPI, e como disse o Senador Iram 
temente grupos na região, e manter entendimen· Saraiva ao Dr~ Rex Nazareth, logo no começo, 
tos com a área do Ministério das Relações Exte- nós não poderíamos_ comeÇar os nossos traba-
riOres por causa de .compromissos internacionais lhos sem ouvir a palavra 9aquele que prestde o 
pelos __ quais essa área acoberta. órgão que tem a função de definir a política nu-

Por outro Iado, a responsabilidade da evacua- dear brasileira, de controlar os equipamentos na 
ção é da SEDEC, a_ Defesa Civil, e dentro dessa área radiológica e na área nuclear _existentes em 
atividade_ ela recebe .o_:_ apoio de vários órgãos. noS$9 país. 
Hoje eu diria o seguinte: dois fatores preocupam A Relataria agradece a brilhante e elucidativa 
em relação a Angra. A primeira eu chamaria de exposiç~o, assim corno os documentos que fez 
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c:hegar às mãos de_sta CP!; agradece ao Dr. Rex 
Nazareth e sente-se plenamente satisfeita com 
as respostas que foram-dadas. 

Era isso, Sr. Pr~idente que eu gostaria d~ dizer. 

O SR. PRESIDENTE Oram_Saraiva)- Quero 
comunicar a esta Comissão (]ue hoje nos a1onga
mos um pouco mais, em razão de se tratar de 
uma audiência de suma importância para a co
missão. As próximas, logicamente, nós teremos 
outro tipo de conduta. Quero agradecer a paciên
cia e a atenç:ão_dos Senadores que partidparam 
desta comissão, agradecer a t_odos os funcioná
rios da comissão, à Imprensa _e dizer ao Dr. Rex 
Nazareth que é quase uma coristante no Brasil, 
quando não se quer apurar rlada, abrir uma Co
missão de Inquérito. Quero dizer da minha parte, 
e sei que digo em nome, também, dos demais 
Senadores membros desta comissão e também 
do Senado, não só pela seriedade do assunto, 
mas por resgatar a dignidade do Poder Legislativo, 
que foi perdida durante a ditadura, e resgatar, 
também a instituição das Comissõe!Ll'"lriarnen
t.ares de Inquérito, que esta ComissãO vai trabalhar 
com toda seriedade e por iSso, já requisitamos 
de V. S• toda a docwnentação~ tpd_o o informe 
e v.s~ já se colocou à disposição. Reservamos-nos 
também ao direito- de- Voltar' a -convocá-lo para 
m<Uore:;. escl~cirnento~ que â relataria e os Se
nadores desejarem. 

Quero dizer, agora, não apenas como preai
dente, mas sobretudo _como- goiano, que fiquei 
profundamente satisfeito c:om _o tr_ab_~ho __ desen
volvido por V. 8' e seus c:omandados em Gol~ 
O caráter afetivo e carinhoso com que V. 8' sem
pre se dirige a GoTânia e a- Goiás é uma prova 
inequívoca de que, realmente, a questão do Césio 
137 foi profundamente lamentável, mas que nos 
dá wna segurança de que as autoridades brasi
leiras têm responSabilidade, evitando que a ques
tão trouxesse, no máximo que foi, uma divulgãção 
que nos prejudicou muito, mas que, com a apura~ 
ção que aqui se fiZer, _será útil ao Brasil. Volto. 
a insistir, o Brasil domina o urânio, e é preciso 
dominac. também na lei, uma legislação espe
cífica que dê responsabilidade a quem rea1mente 
mereça pagar pela irresponsabilidade e nisso a 
CNEN vai nos ajudar muito. 

Agradeço a V. S' e con~oco a Çomissão, da 
mesma forma que fizeffios para a reunião de hoje, 
depois de acertarmos com os Sen_ador~s e o Rela
tor as demais pessoas que serão ouvidas. Agra
deço e peço a V. S' nos perdOe ó terripo ·que 
lhe foi concedido que foi exíguo, ma~_ é porque 
estamos com a Assembléia Nacional Constituinte 
a todo vapor, já praticamente com a sessão Se 
iniciando e nurn tema profundamente exaustivo. 

Muito obrigacjo. 
Está encerrada a reunião. 
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LI-ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1-Discursoo do Expediente 

SEI'IADOR Lmz VIANA, pela Uderança 
do PMDB - CPI da Corrupção. 

SEI'IADOR RONAI'ITITO -Apoiado por 
outros senadores. solicita à Presidência o en
cerramento da sessão. 

SEI'IADOR CID SABÓIA DE CARVA· 
LHO- Expressões do Senador Leite Chaves 
em aparte ao discurso proferido hoje pelo Se
nador Luiz Viana. 

SEI'IADOR JOSÉ IGI'IÁCIO FERREI
RA - Honra dos membros da CPI da COr
rupção. 

SEI'IADOR RONAI'I TITO- Questão de 
ordem não acolhida pela Presidência sobre 
a inexistência de "quorum" para o prossegui
mento da sessão. 

SEI'IADOR LEITE ctiA VES - Requeri
mento de convocação ao Senado Federal do 
Ministro Antônio Carlos Magalhães, das Co-. 
municações. -

SEl'IADOR JAMIL HADDAD -Solicita, 
e é atendido pela Presidência, a retirada de 
sua assinatura no requerimento de convoca
ção ao Senado Federal do Ministro das Comu
nicações. 

SEI'IADORALFREDO CAMPOS-Dis
criminação da mulher no nosso País. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM· 
BERG - Aumento da violência e crimina
lidade no Brasil. 

SUMÁRIO 
SEI'IADOR LOCIRIVAL BAPTISTA -

Desempenho do Ministro Antônio Carlos Ma
galhães. 

SEI'IADOR NELSON WEDEKII'I - Ho
- - menagem de-pesar pelo fale"cimento do Sr. 

Genéslo Tureck, Prefeito de São Bento do Sul, 
Santa Catarina. 

SENADOR MACIRO BENEVIDES -
Posse dos novos dirigentes do Tribunal Regio
nal Eleitora] cio Ceará , Desembargadores Jo
sé Ary-Cysile e JOsé Mário Melo. 

SEJ'IADOR RCIY BACELAR-Comemo
rãção do "Dia do Trabalho". Situaçã..Q_do ua
balhador brasileiro. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

l.;J.l -Requerimento 

-- No 43/88, de inversão da Ordem do Dia. 
Aprovado. 

Projeto de Lei da Câmara IJ? 17, de 1988 
(n9 425/88, na Casa de origem), que altera 
os arts. 79 e 71 da Lei n9 4.737, de 15 de 
jUiho -de 1965 - CÓdigo Eleitoral, e dá outras 
pr~dências, Aprovado. A Sanção. 

~eqüerirnento n9 42, de 1988, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, 
nos termos regimentãis, informações ao Mi·_ 
nistério da Fazenda, a respeito de contas exis
tentes na secretaria do Tesouro Nacional, vi
sando facilitar o desempenho da função fisca
lizadora do Senado sobre atos e contas do' 
Governo Federal. Aprovado. 

Projeto de Lei da Câmara n~" 6, de 1988 
(n~" 8.169186, na Casa de origem), de iiudativa 

do Senhor Presidente da República, que dis~ 
põe sobre a estrutura das categorias funcio
nais do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário 
do_s serviços auxiliares da Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios e dá outras Providên
cias. Votação ac:U.ta por falta de quorum 
para o prosseguimento da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n<> 9, de 1988 
(n" 206/!37, na Casa de origem), que dispõe -
sobre a concessão de bolsa-aUXIlio ao atleta 
amador e dá outras providências. Votação 
adiada por falta de quorum para o prossegui
mentO da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n"" 24, de 1988 
(n' 408/88, na Casa de origem), que dispõe 
sobre as medidas de proteção e amparo às 

vítimas das enchentes e desabamentos ocor
ridPS.JJ.O.s._Estados do Rio de Janeiro e Acre 
e de fomento às atividades económicas das 
áreas atingidas. Votação adiada por falta de 
quCJn!m~ para o prosseguimento dél sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n? 7, d-e 1988 
(n~ 8.3_87 /86, na Casa de origem), -de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que cria 
a 16• Re_gião da Justiça do Trabalho _e ores
pectivo Tribunal Regi_onal do Trabalho, institui 
a cimesporidente Procuradoria Regional do 
MinistériO Público da União junto à Justiça 
do Trabalho, e dá outras providências, Vota
ção adiada por falta de quorum para o 
prosseguimento da sessãl?· 

Projeto de Lei da Câmara n" 14, de 1988 
(rt' 381/88, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Preisidente da República. que dis
põe sobre a criação de cargos na Secretaria 
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do Tnbunal de Justiça do Pistrlto_Federal e 
dá outras providências. Votação adiada por 
falta de quorum, para o prosseguimento da 
sessão. 

Parecer nQ 2, de 1988, apresentado pela Co
missão Espec:ial, concluindo que não deve ser 
objeto de deliberação a Denúncia s/n°, de 
1988, do Senhor Deputado Gerson Pe~es,_ 
contra o Doutor José P<iul.Q Sepúlveda Perten
ce, Procurador~Geral da República. Votação 
adiada por falta de quorum para o processe-
guimento da sessão. 
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Requerimento n~ 37, de 1988, de autoria 
do Senador Itamar Franco, solicitando, nos 
termos regimentais, ao Ministro-Chefe da Ca
sa_Çivil da Presidênçia da República, informa
ções a respelto da Secretaria especial de Ação 
Comunitária- SEAC, a fim de instruir o estu
do do Projeto de Lei da Câmara n9 119, de 
1982. Votação adiada por falta de quorum 
para o prosseguimento da sessão. -

Projeto de Lei da Câmara n1 1 8, de 1988 
.(no 7.135/86, na Casa de origem), de iniciativa . . . . . 

do S_enhor Presidente da República, que dis
põe Sobre as relações de trabalho do treir~ador 
profisSiOnal de futebol, e dá outras providên
cias. DiscusSão adiada por lalta de qijorüm) 
para o prosseguimento da sessão. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2~MESADIRETORA 

3- LIDERES E VICE-LIDERES DE 
PARTIDOS 
4-COMPOSIÇÃO DE COMISSõES 

PERMANETES 

Ata da 18• Sessão, em 5 de maio de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-·EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Dirceu Carneiro e João Lobo 

As 10 HORAS E 30 MINC!TOS, ACHAM-SE 
PRESE/YTES OS SRS. SENADORES . 

Mário Maia - Aluizio Bezerra - Nabor Júnior 
- Leopoldo Perez - Carlos De' Carli - Áureo 
Mello -- Odadr Soares - Ronaldo Nagâo -
Olavo Pires - João Menezes - Almir Gabriel 
-Jarbas Passarinho -João Castelo -:Alexan
dre Costa~ Edison Lobão -João Lobo- Cha
gas Rodrigues -Álvaro Pacheco - Cid Sabóia 
de Carvalho -Mauro Benevides- Carlós Alberto 
-José Agripino- Lavoisier Maia- Marcondes 
Gadelha - Humberto Luçen~-::-:- Raimundo üra 
- Marco Maciel - Ney Maranhão - Mansueto 
de Lavor--Guilherme Palmeira- Divaldo Suru-a
gy- Teotonio VL1ela Filho- Albano Franco
Francisc:o Rollemberg- Lourival Baptista- Luiz 
Viana - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar
José Ignácio Ferreira- GerSoii Camata -João 
Calmon - Jamil Haddad - Nelson Câmelro -
Itamar Franco - Alfr~o Campos - Ronan Tito 
-Severo Gomes-Fernando Henrique Cardoso 
-Mário Covas -Mauro Borges -Iram Saraiva 

- lrapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa 
- Maurício Corrêa -Me ira Filho - RÕberto 
CampoS-- Loureffiberg Nunes Rocha - Márcio 
Lacerda - Mendes Canale - Rachid Saldanha 
Derzi-Wilson Martins-Leite Chaves-Affonso 
<:amargo - José Richa - Jorge Bomhausen 
- Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin - Carlos 
Chiarelli -Josê Paulo Bisol-José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A 
lista d_e .Preseilça ac_usa o comparecimento de 
70 Srs, Senadores. Ha~J1do número regimental, 
de<:laro ~berta a sessão. 

Sob a proteção de. Deus, inidamos nossos.tra-
balhos. · · 

- Há oridores inscritos. 
Não Oá expediente a ser lido. 
Cqncedo a palavra ao Senador Luiz Viana, que 

falará como Uder do PMDB. 

O SR. LWZ VIANA (PMDB- BA. Como U
--der . .l?ronuncia o seguinte disÇurso.) -Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores: -

É evidente o prop6sito de certps grupos no
sentido de perturbar os_ _trabalhos da ComiSsão
Parlamentar de Inquérito já na_clonalmente conhe
cida como a Comlssão de Corrupção. Há dias 
era publicado parecer dó- ilustre Consultor Saulo_ 
Ramos inquinando a Comissão de inconstit.!Jcio
nal. Na história, já longa, das comissões parla
mentares deve ser a primeira vez que tal acontece 
_,.não se contestam.os fatos criminosos, preferin
do-se argüir a incompetência da Comissão que 
os apura. Não se questionou a procedênci~ dos 
motivos do inquérito. Outrossim, um ministro que 
nada tem com o assunto e muíto menos com· 
conhecimentos jurídicos, apareceu pregando fos-
se processada uma ilustre testemunha, possivel
mente corn o objetivo de intimidar as demais que 
deverão depor. São, atos sucessivos que poderão 
fazer supor que a Comissão está no_ caminho de 
desvendar eventuais corrupções. 

----:Aliás, embora jamais teriha tomado esse cami
nhO OstenSiVõ, que faz supor antecipadamente 
a procedêndá das averiguações, é sabido nunca 
ter ~~o-~an~il~ a vida das c~missões j)arlamen:-
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tares. Há quase dois séculos elas existem nos 
Estados Unidos, do mesmo modo que funcionam 
em todos os parlamentos do Mundo Ocidental. 
Houve, porém, que lutar para que sobrevivessem, 
tomando-se instrumento essencial do trabalho e 
da função do Poder Legislativo. Nem foram diver
sos os obstáculos enfrentados no Brasil. Por oca
sião da famosa comissão para investigar as ativi
dades do IBAD e do IPES, em 1963, -e coiriciden
temente presidida pelo Deputado Ulysses Guima
rães, o Relator, Deputado Pedro Aleixo, consignou 
estas observações: 

"A luta pela sobrevivência das comissões de 
inquérito como afirmação essencial da função le
gislativa é longa, marcada de incidentes, avanços 
e retrocessos. E representa vitória inestirriável, 
tanto mais quanto se alargou, de tal forma, a c-om
preensão de sua conveniência e necessidade, que 
se fez norma o acatamento a sua convocação." 

O tempo fez sempre maiores e inais impor
tantes os serviços das comissões parlamentares. 
Otado por Alan Barth, assim se exprimiu o reno
macio Senador Fulbrigth, considerando-as "talvez 
o mais importante de todos os poderes subja
centes à função legislativa. o· poder de investigar 
provê o Legislativo de olhos e ouvidos de um 
mecanismo pensante". Agora, a julgar pela cam
panha contra a Comissão, dir-se-ia desejarem que 
ficasse cega, impossibilitada de ver e apurar o 
que está à vista do País inteiro. A1iás, por falar 
em cegueira, convém lembrar-se _esta indagação 
do famoso jurista Barthelemy e repetida por J. 
M. Crouzatler, professor em Toulouse, em ensino 
sobre o papel das comissões parlamentares de 
inquérito nos Estados Unidos: "Será o Parlamento 
um cego constitucional que não pode ver senão 
pelos olhos do Governo?" Ao que acre~centa: 
"Qua1 o controlador que confiaria ao controlado 
o cuidado de o informar?" Em verdade, o Parla
mento precisa ver com os próprios olhos, por 
mais que isso seja incómodo a alguns que tentam 
praticar contra as testemunhas o que podemos 
chamar de "terrorismo moral", ameaçando-as de 
processo. É como se quesessern adverti-las -
não falem demais. 

O que importa, porém, é alcançarem as Comis
sões Parlamentares o seu objetivo fundamental 
-a busca da verdade. Como esCreve Crot.iZatier, 
"o inquérito é a busca ativa de certos fatos não 
revelados". Atividade que as Comissões de Inqué
rito exercitam em decorrência do poder implícito 
do Congresso, que_estaria, cerceado no seu traba
lho de legislare fiscalizar se não dispusesse dessas 
comissões. MarshaU, o grande Presidente da Su
prema Corte dos Estados Unidos, escreveu no 
acórdão do caso McCulloch x Maryland: "Se os 
fins são legitimas e compatíveis Com a Constí
tuição, todos os meios são bons, se eles estão 
de acordo com a letra e o espírito da Constituição 
eles são constituciohais ... " no Brasil importaria, 
porém, a legitimidade dos fins. 

Justamente por decorrerem acima de tudo do 
poder implícito do Congresso, são amplos os po
deres das Comissões Parlamentares. Ao elabo
rar-se a Constituição de 1946~ Aliomaf BaleeirO, 
dos mais ilustres congressistas, considerou supêr~ 
flua a disposição depois consignada no art. 53. 
A justificação de Baleeiro não deixa qualquer dúvi
da quanto ao amplo e implícito poder das Comis
sões Parlamentares: "É inteiramente supérllua a 
clisposição - declarou Baleeiro, a propósito da 
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Emenda que teve o n9 955, e pertinente às Comis
sões Parlamentares - porque, no desempenho 
de suas funções, ambas as Câmaras podem re
correr aos inquéritos sobre quaisquer fatos, deter
minados ou não, assim com-o a todo e qualquer 
meio idôneo, que lhe não seja vedado por cláusula 
expressa, ou implícita, da Constituição. Pouco im
porta que disposição análoga houvesse figurado 
na Constituiçã-o de 1934: não era menos supér
flua, nem a única, a merecer essa qualificação 
naquela Carta de longo curso e -carta vida. 
lais Comissões de Inquérito sempre e sempre 

foram criadas pelas Câmaras inglesas e norte-a
mericanas com poderes tão grandes que podem 
trazer comp_ulsoriamente à sua presença, prender 
e fazer punir "por desacato", perante a Corte de 
Justiça de Colúmbia, os indivíduos recalcitrantes. 
Nenhum dispositivo constitucional ou da emend~ 
à -cõnstituíção, entretanto, se julgou necessário 
para esse fim. Apenas uma lei de 1853 deu com-
petência à Corte de Colúmbia para o julgamento 
dos particulares, que se rebelassem contra tais 
medidas ou as-dificultassem. 

A única parte Util do artigo é a que permite 
a instauraçâo de tais inquéritos, independente
mente da votação, desde que requerida por 113 
da Câmara ou Senado. Mas, neste caso, as boas 
regras legisJativas aconselhariam que o assunto 
se subordinasse ao art 13". 

Este, aliás, o entendimento geral, que João de 
Oliveira Filho, num ensaio sobre [nquéritos Parla
mentares, assim· resume: "Acha-se implícito no 
poder de legislar o direito que qualquer Casa do 
Congresso tem de investigar fatos determinados." 
Até porque, conforme ensina Robert K. Carr, cita
do por João de Oliveira, "talvez, mesmo, o Con
gresso lnvestigãdor tenha-adquirido maior signifi
cação que o legislador." Poder que, sobretudo 
nos Estados Unidos, tem sido continuamente 
apoiado e ampliado pela Suprema Corte. Cons
titui poder inerente aos Parlamentos. Bem !em 
breu o eminente Ministro Paulo Brossard, em tra
balho publicado na Revista de lnfonnação Le
gislativa (n9 69, de 1981), que na França, onde 
não há lei escrita sobre o assunto, têm proliferado 
aS-ComissõeS Parlamentares. Como acentua Es
mein, o mestre da Faculdade de Paris, "as Câma
ras devem ter _o poder de se esclarecer e se escla· 
recer como elas o entendam". Para Pontes de 
Miranda elas nasceram com os Parlamentos e, 
na m-edida em que estes se fortaleceram "chega
ram -ao máxímo da força". Por isso ·mesmo são 
eles o juiz que deve saber como exercitar tal prer
rogativa constitucional. Daí a assertiva de Hélio 
(Do Regime Constitucional, 3• ed. vol. li), dizendo 
que seria ilusório não se fazer o inquérito direta
mente, pois somente o Parlamento sabe como 
se informar corretamente. 

Ninguém, atualmente, contesta esse difeito ine
rente aos Parlamentos, que constituem as Comis
sões Parlamentares de Inquérito, segundo André 
Hauriou, "para lançar luz sobre certos fatos". E, 
conforme Dimock. invocado por Agnaldo Costa 
Pereira, "o poder de fazer tais investigações tem 
sido sustentado desde o primeiro caso e nunca 
foi judicialmente contestado". Exceto no Brasil, 
poderia ter talvez acrescentado. Nos Estados Uni~ 
dos, a Suprema Corte, ao contrário do que ora 
se preteOde, tem não apenas confirmado, mas 
até a-mpliado os poderes das Comissões Parla
mentares de Inquérito. Góis de Andrade,Jn Comi& 

sões Parlamentares de Inquérito nos Estados Uni· 
dos, lembra dois casos relativamente recentes, 
de 1950 e 1951, em que a Suprema Corte am
pliou os poderes das Comissões Parlamentares. 
Em 1950, tendo a Comissão sobre Atividades An
tiamericanas intimado Helen R. Bl)'an para depor, 
esta :se recusou a fazê-lo e, denunciada e conde
nada por crime de desacato à autoridade, a Supre~ 
ma Corte confirmou ta1 de"dsão. Idêntica decisão 
proferiu a Suprema Corte no caso Rogers versus 
Estados Unidos. 

Não há, portanto, como buscar nugas proces
suais para tentar embaraçara plena 8tividade das 
Comissões Parlamentares, cuja única limítação 
estára na separação dos poderes e preservação 
dos direitos e garantias individuais. 

A propósito da chamada Com-issão da Corrup
ção, que o conceituado Jornalista Carlos Castello 
Branco bem definiu como um fato político irrever
sível, a exerrtplo do ocorrido em ·relação à maiori
dade de D. Pedro ll ou ao Ato Adicional de 1834, 
que reformou a Constituição -ae 1824; não há 

mais como a deter. 
_ Em verdade o fato político se-sobre"põe a tudo. 

E um fato, e não há como mudá-lo senão pela 
força. No próprio caso em debate, o que haveria 
de se indagar incialmente é se as Forças Armadas, 
sempre sensíveis aos aspectos morais da Repú
blica, estariam inclinadas a embaraçar a ação do 
Senado. Tudo o mais é secundário. Não importa 
que um Ministro, reconheçidamente arbitrário, 
blasone levar um caminhão de acusações contra 
integrantes da Comissão Parlamentar. Transpor
te, aliás, tão modesto que logo deixa ver que nele 
não se incluem as toneladas de irregularidades 
do Ministério das Comunicações. Os crimes não 
ficam melhores por se argüir que a polícia não 
é de Santos. Os fatos ai estão ·sob .:i [uz da curlosi~ 
dade nacional, e quanto mais tentarem bater na 
Comissão mais ela crescerá.· Hoje, a Comissão 
é corno bolo - quanto mais batido mais cresce. 

Para atingir os seus objetivos, as Comissões 
têm poderes amplos, tal como expresso no art. 
38 do Regimento da Câmara, que não cria um 
ciireito, mas apenas o explicita de maneira rútida. 
Terão elas "na forma do art. 53 da Constituição, 
amplitude de ação nas pesquisas destinadas a 
apurar fato determinado". Nesta expressão "fato 
determinado" buscou o Consultor da República 
se _apegar para inquinar de inconstitucional a Co
missão da Corrupção, que, segundo diz, seria ne
blineira, neologismo que imagino deva significar 
pouca transparência. 

Se atentarmos, porém, ao que seja e o que 
tenha pretendido dizer o legislador, ver-se-á que 
não há de s_er por aí que terá de inquinar a Comis~ 
são Parlamentar de inconstitucional. Em verdade 
é ela absolutamente constitucional, seja pelos 
seus objetivos, seja pelo modo por que foram 
expressos os seus poderes na resolução que a 
criou. Inicialmente, ensina Esmein, é ela não um 
órgão distinto, mas "o próprio Congresso que, 
por motivo_de economia e eficiência de trabalho, 
funciona com reduzido número de Membros". 
O eminente Ministro Nelson Hungria, no habeas
corpus reqüerido em favor de_ Samuel Wainer, 
no rumoroso inquérito da Última Hora, disse 
serem as Comissões Parlamentares uma "longa 
manus" do Senado e da Câmara. Uma "longa 
manus" que se deseja encurtar, ~vez para impe-



!272 Sexta-feira 6 · DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção D) 

dir os objetivos que lhe são próprios dentro do 
Legislativo. 

O Sr. João Menezes - Eminente Senador 
luiz ViaM., permita~me V. Ex' um aparte? 

O SR. i:..mi VIANA - Terei muito prazer 
em ouvi-lo. Concederei o aparte a V. ex: dentro 
de poucossegundos. 

Ensina Frischback terem as Comissões de in
quérito "Missão fundamental no Parlamento", que 
deve fiscaJizar o Governo do país, representando 
os verdadeiros interesses do povo". E com §.>Sa 

fina]idade tudi deve ser feito, uma vez obedecidos 
os princípios da separação dos pOderes e dos 
direitos individuais. 

O Ministro Frã"ndsco Campos, em parecer pu
blicado na Revista Forense, foi explíclto quanto 
ao -que se deve entender como fato êiet~rminado 
e quais as limitações que acompanham nas Co
missões Parlamentares. "O fato detenninado, es
creveu, sobre o qual a Comissão de Inquéirto Po.S; 
sa inquerir pessoas sob comparecimento coer
citivo, é o que esteja dentro das atribuições da 
Câmara dos Deputados (ou do Senado) para· sevk 
de base à legislação, ao seu controle, à sua aprC: 
vação, ou à sua desaprovação". O que signifi~ 
caque o relevante na constituição de Com[ssão 
Parlamentar de inqueritonão éstá em preciSar 
com minúcia o fato a ser investigado - o que 
seria praticamente impossível - mas enunciar 
objetivo que esteja dentro das atribU.í~OeS-da Câ~ 
mara ou Senado. Isto é o importante. Quanto 
esteja compreendido nessas atribuições deve ser 
entendido como "fato detenninado" o impossível, 
como bem diz Noberto Bobbio, oportunamente 
invocado pelo ilustre Dr. Saulo Ramos, é que algo 
fique "confinado no espaço-do mistério"; o misté~ 
rio é que não deve inexistir na administração. 
Quanto ao que se deva entender como fato deter~ 
minado não será necessário se ir além do simples 

1exto-ào artigõ, 36 do Proj~o de R6sc!uç:ã0-n~ 
38, de 1972. 

Não há por que se perder tempo em sibilinas 
interpretações destinadas apens a pertubar a boa 
marcha dos trãbalhos de uma Comissão parla~ 
mentar. 

Igualmente claro é. o art. 19 da lei n9 L?79, 
ao qual assim se refere Francisco Campos no 
parecer já mencionado: 

"Constituídas para a investigação de deter
minados fatoc5, as comissões terão ampla 
ação nas pesquisas destinadas a apurá~los, 
mas não poderão estender a investisação a 
outros fatos não compreendidos entre os que 
deram origem à sua formação": 

Ora, no c::aso em apreço, isto é a Comissão 
da Corrupção, o fato a ser investigado está pelfei~ 
tamente configurado nas "Denúncias de irregula~ 
ríedades, inclusive corrupção, na administração 
pública, ultimamente tomadas tão not6rícas pelos 
meios de comunicação". Contudo, para não pai~ 
rar qualquer dúvida, esclareceu a Comissão Parla~ 
mentar que o fato a ser investigado era "a interme
diação de verbas no âmbito da admihistração pú
blica federal". Haverá, no Brasil, quem diante des
se texto não rec::onheça de pronto o fato deter
minado? 

Pela sua própria natureza, as Comissões de in~ 
querito, de moào ger~. não. podem ser precisas, 
minunciosas nos seus enunciados, como dese-

jaria o ilustre Consultor da República. Basta enun~ 
ciar~mos algumas das muitas Comissões de in~ 
quéritó instaladas no Congresso Brasileiro para 
se ver que serão neeessariamente imprecisas. 
Muitas delas incluíram um mundo. Já se imaginou 
o que terá sido a comissão criada para investigar 
a Marinha Mercante? E a que existiu para a indús~ 
trio t_êxtil? E a do lbad e lpes? E a do Instituto 
do Café? Nenhuma delas espedficou um rato de~ 
teuninado, pois, no seu curso, inevitavelmente ti
veram de buscar os mais variados caminhos para 
atingir os seus objetivos. "O problema é tanto 
ii:iiDs árduo, para se regular"- escreve crouzatier. 
_"Quando a determinação do fim dos meios não 
se mostram exatos senão pela experiência, vale 
dizer no curso da investigação". Dai haver ocor~ 
rido~ na comissão do Senado, na França, encarre
gada de investigar sobre a rápida desvalorização 
do algodão em 11 de março de 1935, que no 
cuiSo âe inquérito, duas outras Comissões tive~ 
ram de ser criadas para apurar fatos não previstos 
~indispensáveis ao exato conhecimento da maté~ 
ria objeto da Comissão parlamentar. O certo é 
que, deHagrado o processo de investigação, não 
pode parar em meio, por motivo de nugas o pro
ceSStfde investigação, não pode parar em meio, 
por mOtivo de nugas juridicas, certamente irrele
vantes. diante da importância dos objetivos visa~ 
dos. _Q fato polftico sobreleya a ~do. Tal aspecto 
é tão relevante na vida do poder legislativo que 
Q Ministro Pau1o Brossard, no parecer referido, 
c::oloca os Regimentos das <:cisas do CongressO 
como criadores da lei. "Se o Regimento, que·com· 
plet.a a Constituição"- escreve Brossard- "É 
elemento necessário até para o conhecimento do 
direito constitucional, é a lei do Poder legislativo, 
é lógico que os institutos parlamentares s~am 
disciplinados e regulados por ele, e não por leis 
sujeitas a sanção e ao veto de outro Poder". A 
obseiV8çáo dá a medida da independência e da 
força que o Legislativo necessiia para desempe
rt!J.ar -~_sua-função fiscal~çlos!i_gq_p~~r--~~~~ 
t:IVO.; Tese esta esposada por Francisco Campos 
de Maneira de Maneira desenganada: 

"A fonte quase exclusiva do Direito Parla~ 
mentar são os regulamentos internos das As
sembléias. poi estes regulamentos, as Casas 
çfo Parlamento desenvolvem interpretam e 

___ c:onstróem as regras constitucionais relativas 
ao seu funcionamento, assrn é:::omo exercem 
a função, sobre todas soberana, de criar o 
direito próprio ao campo espacial da sua ati~ 
vidade.~" 

É este direito, privativo dos parlamentos, que 
se deseja regular ou construir através de parecer 
do Consultor da República,- órgão subordinado 

- à Presidência da República. por mais respeitavel 
que seja o Consultor, signi"ficaria uma aberração. 

Atritos e divergências entre os Poderes Execu~ 
tivo e Legislativo a propósito das ComissõeS Parla~ 
mentares de Inquérito são natural decorrência 
de interesses por vezes contradit6ríos. Até por(Jue 
têm sido ta~ Comissões o início de processos 
de lmpeachment, como ocorreu, nos Estados 
unidos, com os presidentesJohnson e Nixon, este 
últírrio forççado a renunciar à presidência 

Tal tentativa de diminuif os pocreres dÕLegis~ 
lativo face ao executivo é, certamente, quase ime
mOrial. A regra tem sido o constante atrito entre 
os dois poderes. E o que iniclalmente era. timida~ 
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mente admitiào como poder Implícito e inerente 
ao Legislador, acabqu por ser reconhecido como 
inseparável desse Poder. "De 1881 a 1951 -
escreve crouzti~- "a mudança e total. conside~ 
rado inicialmente com desconfiança, a legitimi~ 
dade das investigações tomou-~ a regra depois 
de um século". Pretenderemos, porventura, retro
ceder um século para impedir que a verdade apa
reça integralmente? 

Bem sabemos que o princípio da separação 
dos Poderes põe inteiramente a salvo a pessoa 
do Presidente da República, que não poderá ser 
intimado a depor ou sequer infoimar ao congres~ 
so sobre fatos ocorridos no curso da .sua gestão. 
Nisso teremos de seguir tradição i-tarte-america
na, que se consolidou com a atitude do Presidente 
Truman ao se .recusar, mesmo depois de deixar 
a presidência, a falar sobre fatos ooorridos na 
sua administração. Seguia nisso o exemplo de 
vários presidentes norte-amricanos, inclusive Wa~ 
shington e Jefferson. O qüe nãO signific:a que 
devam impedir a boa marcha das Comissões Par

"lamentares, podendo colaborar com_ documentos 
e informações. Já ao tempo de Cieorge Washing~ 
ton, instalada uma Comissão para investigar as 
causas da derrota do General Saint~Oair, o Presi
dente, inicialmente, pensara em negar colabora~ 
ção à Comissão Parlamentar. Não custou, porém, 
a se convenc:er de que era do seu dever propiciar 
informações necessátias á investigação. E o fez 
nesta forma lapidar, trasmitida ao Secretário da 
Guerra." O txecU:tiVo--deve cómunic:ar os doeu~ 
mentos se o bem do País o permite, e o de\rer 
de recusá~los se isso ~ contrário ao interesse pú-
blico". . 

O Sr. João Menezes - Permite~me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA - Tenho o prazer de 
ouvir o nobre Senador João Menezes. 

O Sr. João Menezes - Eminente Senador 
_L.I..Iiz .Viana, congratulo-me com V. EX" por esta 
declaraÇãO ful.arque- faz em relação à figura ào 
Presidente da República, porque, realmente, este 
assunto estava servindo à especulação e, talvez, 
para dar um pouco de vivência às dificuldades 
por que passa essa CP! da Corrupção. Nobre Se~ 
nadar Luiz V"tana, ninguém discute a constitucio-
nalidade da CPI. Essa CPI está estabelecida na 
Constituição ... 

O SR. UIIZ VIANA- NiÕguém, não. O Con~ 
sultor-Geral da República ... Está publicado no re
latório. 

O Sr. João -.MenezeS- Não, não, não. Não 
é isto. V. Ex-' está fazendo uma grossa confusão. 
Ninguém discute a constitucionalidade da exis~ 
tência da CPI, porque ela está estabelecida na 
Constituição Federal e no Regimento do COngres
so, do Senado. O que se pode e se deve discutir 
é a ação dessa Comissão. A discussão é esta: 
se a ação da Comissão está extrapolandO os limi~ 
tes, os parâmetros que a lei determina Isto é fun
damental, porque, se a Comissão é criada e extra~ 
poJa os parâmetros da lei, está exercendo uma 
violência, está passando de uma c::oisa constitu
ciortal para algo completamente díscridonário. 
Este é o fundamento. 

O SR- UDZ VIANA - Mas não é o parecer 
do Consultor. V. EX' perdoe-me, mas o parecer 
está publi7ado e foi aprovado pelo Presidente. 
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O Sr. JoAo Menezes --:-_Estou aparteando 
V. Ex', não o Consultor Saulo Ramos .. 

O SR. LCIIZ VIANA - A opinião de V, Ex< 
está certa. -

O Sr. João Menezes - Estou aparteando 
o Senador Luiz Viana. --

0 SR. LCIIZ VIANA- Agradeço a V. Ex< 

O Sr. João Menezes - Então; esta é a dife· 
rença, Senador Luiz Viana. Não podemos é criar 
uma Comissão, parque é constitucional, e fazer 
tudo para transformá-la em uma Comissão inqui
sitória. Veja V. Ex', no fim do ano passado, o Sena
dor Carlos Chiarelli assinou - e creio que eu 
também - um requerimento para que se apu
rasse quem arcou ç_om aquelas despesas todas 
com publicação, em todos os jornais do País, 
do Instituto da Previdência. Não tenho certeza, 
mas penso que assinei também. Disto essa Co. 
missão não cuida. Está cuidando de constitucio
nalidade de decreto, mas não cuida disto. Por 
outro lado, por que também, essa Comissão não 
chama o Ministro RenatoArcher para explicar esse 
pagamento, que foi um fato público_ e--n-otório 
neste País? Este fato correu o País inteirO, rião 
ficou em circuito feChado. O País inteiio tomou 
conhecimento da compra dos apartamentos pelo 
Ministério da Previdência e Assistência Social -
hoje exercido pelo eminente Ministro Renato Ar
cher - sem nenhuma licitação, sem nenhuma 
concorrência- foi para o Tribunal de Contas 
- ~o escândalo está aí, a compra de um prédio 
lá, no Rio de Janeiro, da Dataprev; quando trans
fere os funcionários para cá, compra prédio no 
Rio de Janeiro. Quer dizer, são fatos que - vou 
usar essa sua expressão, longa manus - essa 
Comlssão também podia verificar. Mas o que se 
fala, o que se diz dessa Comissão, que já saiu 
da primeira págin"ã dos jornais e está na quarta 
página, é justamente a sua falta de substância, 
porque extrapolou aquilo para o que foi Instituída. 
Esta é a razão, eminente Senador. Ninguém recla
ma da CPI. Todos estamos interessados em che
gar ao fulcro, em chegar à verdade dos fatos. 
Agora. quando a Comissão Começa a passar para 
um lado, passar para outro, vai perdendo a sua 
finalldade principal, fundamental; já não tem aqui
lo que a lei manda, a Constituição manda, o Regi
mento do Senado manda, que é a existência de 
um fato determinado. V. Ex' acha que a Comissão 
não precisa de um fato determinado, pode ir longe 
com essa longa manus. Por qUe não alcança 
essas outras coisas também? Por que só se fixa 
em fatos que procuram atingir diretamente o Oe
vemo? Este é o erro, eminente Senador. Uma 
comissão de inquérito não pode ser feita com 
o intuito de procr.:rrar desestabilizar o Governo, 
criar ameaças ao Governo. Vive dizendo, todo dia, 
que vai convocar o senhor sicrano, o senhor bel
trano, parente do Presidente. Tudo sqb ameaça, 
e fica na ameaça, deixando_ dias e dias no jornal, 
iar o quê? Opinião pública. E sei que um homem 
da categoria de V. Ext, que faz um discurso como 
o que V. Ex1' está fazendO, não está de acordo 
com esses assuntos que se estão passando lá. 
Tanto que V. Exf presta hoje um esclarecimento 
pessoal, aqui, para terminar de uma vez para sem
pre com esse noticiário de todo dia, que vão fazer 
e acontecer, chamar o Presidente - sabem que 
não podem chamar, mas é notí,cia nos jornais 
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-, apenas para criar ebu1!ção. E esta a minha 
intervenç.ão, com todo o respeito e com toda a 
admiração que tenho por V. Ex' Muito obrigado. 

O SR. LCIIZ VIANA - Agradeço a V. Ex• o 
aparte com que me honra. Agora, queria dizer 
que, se V. EX' acha que há fatos outros que devam 
ser objeto de uma Comissão de Inquérito, pode 
perfeitamente requerer urna Comissão. É uma 
coisa que qualquer Senador pode faz_er, e geral
mente os Colegas não se !Ccusanl a assinar. Ago
ra. V. Ex', evidentemente, não é quem vai orientar 
a Comissão, dizendo-lhe o que deve ou não fazer. 
EJa é que deve saber. V. Ex'l acha que ela é ampla 
demais. Imagine se ela for entrar por esse terreno 
que V. EX' quer. Ar é um mundo, aí nunca mais 
acaba. V. Ex' deve requerer, tem todo o direito 
de requerer uma COmissão- para qualquer fato 
que julgue ... 

. _O Sr. João Menezes =Eu, não! Eu lá quero 
COmissãO-para inquisição?! Eu, nOO! 

O :SR. Lmz VIANA - Mas se V. Ex' está 
aí dizendo que a Comissão devia apurar e ela 

- não apura, V. Ex' requer. Agora. .. 

-o Sr .. João Men~es - Não, estou ciizendo 
que a Corníssão está passando dos lirrnles, não 
estóUCfizendo que -ela apura ou não apura. 

O :SR. U:OZ VIANA - .... V. Ex!' é que não 
pode dar as normas à Comissão. Naturalmente, 
ela tem todo o·Sen;:ldo, a' opinião pública e a 
imprensa -para acompanhá-la e julgá-la, se ela 
vai bem ou- se vai mal. 

Agradeço a V. Ex" a gentileza do aparte. 
Acho que o 'nobre Uder está querendo _apartear. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Eminente Se-
nador Luiz V"~ana, vou-me reservar também para 
responder ao discurso de V. Ex" em seguida, e 
jâ peço ao Presidente que me reserve espaço para 
tanto. Imagino que outros Uderes também gosta
rão de falar. Desejo_fazer uma obseMJ.ção, Sena
dor Luiz Viana, sobre o início do seu discurso, 
pará assinalar que concordo com V. Ex', quando 
diz que a maioria das CoffiíssOeS Parlamentares 
de Inquérito, instaladas no Congresso Nacional, 
no Senado ou na Câmara, São inconstitucionais. 

O SR. LCIIZ VIANA- Eu disse isto? Não. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Entendi isto. 

O SR..-Ltii.Z VIÃNA -Inconstitucionais? 

ó Sr. Marcondes Gadelha - Sírn, que elas 
são abrangentes, que elas não atendem ao texto 
constitucional, e falecem ... 

O -SR. LÓIZ VIANA- Pelo contrário, susten
tei durante todo o diScurso, justamente a constitu
cionalidade da Comissão, que é perfeita, inteira· 
menteTrfCiiscutível nã rriiitha opinião. V.~ pode 
ter uma opinião diferente. Agora, não me queira 
atribuir uma cofs:i:l que não é minha. Eu-não assu
mo essa paternidade. 

O Sr. Marcondes Gadelba- V. EJcl' admite 
que afirmou que as Comissões de Inquérito no 
Congresso são abrangentes, não têm especifici
dade e não atendem ao texto constitucional? 

(j SR~ :u:uz- VIÃNÃ - Não foi bem o que 
eu disse. Disse que as Comissões, naturalmente, 
não podem ter essa minúcia que ressalta cf6 dese
jo do ConSUltor-Geral da República. Citei, então, 

várias Coinissões que existiram aqui e que abran
giam assuntos que, às vezes, não podem ser de
terminados em minúcia. Como fazê-lo? Houve 
uma: Comissão para apurar a situação da Marinha 
Mercante. V. Ex• ·imagine qual é o fato detenni
nado aí? Apenas a Marinha. Fez-se uma comissão 
para apurar o problema do IBAD e do INPS, foi 
outro mulido. Houve uma Comissão para o_lnsti
tuto do Café. Então, veja V. Ex" que os fatos não 
podem ser determinados em minúcia, como tal
vez deséje ou desejasse à-ConSultor-Geral da Re
pública. No correr da própria investigaçãO, no cor
rer do inquérito, eles vão emergindo e, naturaJ
mente, a Comissão não pode abandoná-los. É 
como se estivéssemos-querendo pegar aqui um 
ratinho. ele passa e temos de correr atrás. Não 
pode dizer: "não, não passa por ali". Tem de pas
sar. 

O Sr. Marcondes Ciadelha- Perfeitamente, 
nobre Senador Luiz Viana, vamos ver se nos colo
camos. _Creio que é uma outra maneira de dizer 
que as Cornfssões são ãbrimQehteS e que não 
atendem à especificidade que lhes reclama o texto 
constitucional. Mas vou concordar com V. Ex', 
vamos deixar sobrestada essa minha interpreta
ção, para que,_ pelo menos, possamos avançar 
com o diálogo. Então, se não é inconstitucio
nalidade, é pelo menos abrangência ou inespeci
ficidade. Estamos de acordo neste_ ponto. Sena
dor Luiz Viana, esta talvez seja a razão por que 
quase sempre os resultados da apuração dessas 
Comissões são precários. É esse caráter onímodo 
do seu trabalho que faz com que ela se perca 
em diversos meandros que vão surgindo, à rn~ 
elida que se vão desdobrando os seus trabalhoS. 
No caso específico da 'Comissao da Corrupção, 
V. EX' há de convir que corrupção é uma chave 
extremamente larga e abrangente. Aliás, um estig
ma da _cMlização brasileira, que acompanha este 
País há longo tempo. O que complica mais ainda 
as coisas, porque V. Ex' poderia recorrer ao dicio
nário, ao_"Aurélio", e dizer. que corrupção constitui 
um fato ou uma aberração.:. 

O SR. LCIIZ VIANA - Estou vendo que V. 
Ex: já_ consultou o "Aurélio'_'._ --

0 Sr. Marcondes Gadelha -- Muito bem, 
V. Ex1' poderia, então, tomar corrupção como uma 
chave única. O que complica mais as coisas, no
bre Senador Luiz V~ana, são _os complementos 
deste objeto de análise, porque diz a emenda do 
projeto de resolução que ·cdou a Comissão que 
eta se destina a apurar as denúncias de corrupção 
na "'4m!nistração Públíca, ultimamente tomadas 
notórias pela imprensa:. Veja V. EX' que compli
cação essa ementa coloca. Administração Públi
ca, que entendo, é tudo o que lida com a coisa 
pública, e aí se inclui desde a Administração Fede-
ral até as prefeituras municipais, passando pelas 
administrações estaduais, passando pela admi
nistração indireta. Que juízo, que cdtérlo, a Comis
são poderia adotar para escolher tal o.u qual as
sunto~ dentro deste enorme universo que é a Ad
ministração Pública deste PaíS? O segUndo pOnto 
é o tempo, o lapso de tempo abrangido pela Co
missão: "fatos ultimamente tomados notórios pe
la irfiprensa". O que é "ultimamente" no entendi· 
menta de V. Ext? Ultimamente são duas semanas? 
anca Mos? Um lustro? umá ~fécada? DOiS me
ses? _f;_majs ainda, ap fazer isso, a Comissão paSsa 
a se limitar também no que diz respeito ao futuro. 
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Estamos apenas analisando o tempo para trás, 
que não sabemos qoal é. Quais os fatos que se~ 
riam susceptíveis de apreciação pela Comissão. 
Mas, em segtôda1 vem o depois de instalada a 
Comissão~ Se. no curso das investigações, a im~ 
prensa suscita um fato novo, grave, com suspeita 
de corrupção, estaria a ~omiSsão impedida de 
apuráMlo, porque a sua ementa se reporta ~ "ulti· 
mamente tornado notório", e este "ultimamente" 
não diz se ê o passado ou se também diz reSpeito 
a fatos continuados no curso da apreciação da 
Comlsoão de Inquêrito. Veja V. EX- que ê Ião dificH 
e complicado ·que o nobre Senador José lgnácio 
Ferreira teve que criar uma figura nova dentro 
dos trabalhos da Comissão. cwe é o_ çharnado 
juízo de admissibilidade, Quer dizer, a Coruissão 
fica recebendo do Pais todas as denú.ncias e as 
submete a seu crivo. Queria, in_dusive, inc::rustãr 
no corpo de analistas da CPI a própria Ordem 
dos Advogados do Brasil, e não o fez ... 

O SR. LOIZ VIJINA - V. Ex' não ê contra 
a Ordem? 

O Sr. Marcondes Gadelha- Não, não sou 
contra a Ordem, Sou a fa_vor das outras ordens 
Por que s6 a Ordem dos Advogados poderia? 
Se abríssernos esse precedente, de fazer a Ordem 
dos Advogados ser parte da CP!, teriamos que 
abrir para os sindicatos, tertarnos que abriar para 
a Igreja. É um precedente para um grupo socia1 
que absolutamente não-encontra respaldo. 

O SR. LOIZ IIIAI'!A-Aliás, a Igreja tambêm 
nio disse nada de bom. 

O Sr.l'larcoddes Gadelha- Não, à Igreja 
foi solicitado. foi rogado, foi implarado que apre
sentasse os fatos de 'corrupção e nao os apz-e. 
sentou. O Presidente da República pediu, encare
cidamente, a Dom Luciano Mendes de Almeida 
'que apresentasse os fatos, porque queria coJocãr 
çs conuptos na cadeia. 

O SR. LOIZ VIJINA - Talvez seja matêria 
de~ que não pode ser revelada. 

o Sr. l'larcondes QadelbQ -Veja bem. no
bre Senador Lutz Vlalla, esta ãm}a de investigação 
que se encontra na Comissão da Corrupção en~ 
contraria perfeitamente o respaldo no Regimento 
Interno. Já existe isso que V. Ex'- pretendê qUe 
seja o sentido de um!ll Comissão. Existe no Regi~ 
mento uma Comissão cllamadâ ComisSão de Fís
~o e Controle dÓS Aros do Executivo. 

O SR. UJIZ VIANA-Bem, se Instalou agora. 

O Sr. Marc:ondes ~-Não, instalou
se há dois anos. V. Ex' e.sui com a meró6ria wn 
pouco falha. Foi um projeto de resolu~o de auto
ria deste humilde Colega de V. Ex', que está com 
a memória bern._ .. 

O SR. LOIZ VIANA - Tive até o prazer de, 
noutro dia, pr~sidir a reunião em que se elegeu 
Presidente ... ,· 

O Sr. Marcondes_Gadellta- Foi efeito, ini~ 
c!almente, o Senador ~oberto Campos. Há umo 
falha na mentória de V. Ex'~ Comissão foi insta
lada há dois anos. 

O SR. LWZ VIAI"'A_.:.. Não foi um caso rec:en
te, mas há oito dias nós nos reunimos n~ Co
missão e elegemos, tá, comO Presidente; o -SeM
i!or CariO$, Chli!«lll. J1 olé~ Senador FeQIII\(!0 
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Henrique 'Cardoso falou. O Vice-Presidente é o 
SenÇ~dor Nelson Wedekin. Naturelmente, agora 
será e$eolhi4o wn Relator, ê ploV!ivel. 

O Sr. Man:ondes Qadelha -Essa Comissão 
existe há dois anos, nobre Senador Luiz Viana. 
É um dos pequenos orgulhos da vida parlamentar 
d'este Colega de V. & Fui o autor do projeto 
de resolução que implementou esta ComiSsão, 
-dando, curso a uma proposta do nobre Senador 
Mauro Benevfdes, cujo projeto de lei regulamen
tou o art. 45 da Constituição. 

_ O-S~. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
lembro-ao Plenârlç_ que os apartes são pel"thitidos 
pelo orador pelo tempo de dois minutos, e que 
o tempo do orador já está esg_otado. 

O Sr.l'larcondes Qadelha-Desde que~· 
aparte mesmo, que não haja contra~aparte, por
que, aí não consigo completar dois minutos de 
fala. Vou encerrar, re$ervando-me para respond.~ 
ao Senador, em seguida. Digo que exiSte esSa 
ComisSãO com abrangência, coni. ·e:ompetênda, 
corn cwac:::idade, com superpoderes para atender 
a toda es$a demanda investi~ria que o País 
·exige. EsSês CP{, que se propõe a investigar a .Admi
nistração I'ública, não _acolheu denúnc:ias contra, 
prefeituras, não acolheu denúncias contra gover
nos de Estado, e não sabemos quais são os crité
rios usados nesse juízo de admi~Jbilidade. Yamos 
voltar a este assunto depois. Reservo-me parares-
ponder ao discurso de V. f:.x' · 

O SR. LOIZ VIANNA - V. Ex' faz o rep<lro 
de que a Comissão esteja r~e-ben4o deÔ.úncias. 
Todas as Comlssõ.es s~re receberam den_Gn
cias e não podem ignorá-las. Naturalmente, ela 
fará uma avaliação ·da procedênda, da impor-
tância, da- gravidade da denúncia, porque, naturaJ.. 
mente isso aí se multiplicaria. 

O Sr. Jarbaa PaSsarinho - Permite~me V. 
EJtf 1.iri1. aparte? 

O SR. LUIZ VIANA- Tenho a honra de 
ouvir o ern_inente Llder Se:n~dor Jarbas Passa
rinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho-Tentei conter--me 
no limite do Regimento, que está sendo realmente 
violado, e o Presidente,- muito generosamente. 
deixa que os apartes e contra-apartes sejain da
dos. porque h& muita gente desejando falar a pro
pósito do discurso de V. f:xl' que, no meu entender, 
ê irretocável. Cumprimento V. Ex' pela bela e>po
sição que faz. 

O SR. LOIZ VIANA- Agradecido a V. EX' 

O Sr. Jarl>as Passarinho- Equilibra ela" alta· 
mente fundamentada, o que não poderia ser dife
~nte. de um homem de primorosa etdtura como 
V. Ex' o é. 

O SR. LOIZ VIANA- MUito obrigado. 

O Sr. Jubas Passarinho- Eu apenas pedi
ria a V. Ext que medita.sse sobre dois aspectos 
relacionados em teonQs gerais ou em termos es
pec:íficos c_om e$.~ Com_~ Parlamentar de ln~ 
quérito. Em primeiro lugar, chamaria a atençaõ 
para o fato de" que a Comissão foi precedida de 
urna expe<;ta:tiva muito grande da opição pública, 
geiãda peJas notícias publicadas pefos 6rgãos de 
córfiunicação -de rnassa. Isso deu repercussões 
enormes, e eu acredito que muitl:ls delas não te-
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nham a rnenor responsabilidade por parte dos 
Membros da Comissão. 

Da ediç~o._ suponho eu, de sábado ou domingo 
passaclo, d'O Estado de S. Paulo, recortei três 
notícias. Dustre Senador Luiz VIana. elas são terrí
veis para n6s. baseadas nas repercussões daquilo 
que está acontecendo ern tomo do que se faz 
na Comissão Parlamenta.r de Inquérito. Jornais 
de Usboa,. de Buenos Aires e de Madri classificam 
hoje o Brasil c:omo o país mais canupto do Mun
do. Escrita ' O Estado de S. Paulo e à diSpo-· 
slção de V.l , a notícia. Uma Cicclolina brasileira, 
que aparece na Veneza brasileira, Redfe, _entra 
em greve e declara que o faz também,_ para pre
servar a ~PI das ações contrárias a ela. 

O SR. UIIZ VIANA- Ela. aliás, já recuou. 

O Sr. Jarl>as Passarinho- É uma boa noU
cia, iridusive para os seus fãs, Visto que V. Ex' 
é um-deles. Eu não me recusaria a ser, támbém. 
mas não tenho tal distinção. (Risos.) · 

O SR. LtiiZ VIANA- O Senador pelo Mara
nhão pOde Informar. 

O Sr. Jarl>as Passarinho- Era bom, talvez. 
não entrarmos nessas intimidades, aqui. (Riso~ 
Acontece, ilustre Presidente, que o mesmo jornal, 
em manchete de primeira página,. declara: "A.CPJ 
convQçará o Presidente da República." FV. Ex' 
ac:abou de fazer, no seu discurso primoroso, insis
to, ·que faz, uma completa distinção quando se 
fala exatamente naquilo que Montesquieu já lem
brava, da nee:essidade de divisão dos Poderes. 
EJe nunca falou em independência de Pode~ 
mas em divisão de Poderes. Ora, eu aqui, veja 
o meu eminente colega, o Presidente da CPI, Se
nador José IgnácíO_Ferrei'nt que deu uma declara
ção, se não estou equivocado, negando essa posi
çãQ, ne)Jada, ihdusive, por Vá-rios MembrOs da 
CPI com oS quais conversei. Em Seguida, o jornal 
publi<:a wn diálogo que teria havido entre o Sena
dor JoséJgnác:io Ferreira e um jornalista do_E.$ta
dão, que teri;;s sido feito em off. Sempre coll5Í
derei o instrumento do off extremamente periQo
so. Ele é uma faca de dois gumes, e corta mms 
de um gume do que do_ outro, porque alguinas 
pessoas usarn o ~Jff para .se projetar lá fora; e 
outras são jornalista que usam o oft' para obtef 
infonnaçôes que, normalmente, nfio deveriam ser 
receb(das. Ora, a própria publicação do diálogo 
feíta em off, já prova uma falta de lealdade de 
qUem teria ouvido do Sena<;lor Ws declarações, 
e deixa o Presidente da CPI numa pos1ção lncô
moda, Porque se dá a impressão de que exàte 
agora um conflito, que eu considero absoluta-
mente artifidai, entre o Congresso, na sua CPI 
do Senado, e o Preside~ da República. 

O Sr. João Menezes- Muito bem! 

O Sr. Jamas Passarinho - De modo que 
este alarde que se faz de determinadas declara
ções _feitas por antecipação- algúmas eu Vi, por 
antecipação. partidas, talvez, dq próprio Relator 
considero que- são realmente nocivas. Tivemos 
aqui, Senador Luíz VIana, creio que na Presidência 
de V. Ex", uma CPl instalada, da qual foi Presidente 
o SE:nador Itamar Franco; 'e eu Relator na sua 
primeira parte de funcionamento. Ela foi tão· im~ 
portante que modificou o Acordo Nucl~ Bilateral 
Brasii~Alemanha. Esse~ Acordo chegou a ser mo-
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dificado, em conseqüência da atuação dessa Co
missão Parlamentar de Inquérito. 

O SR. Lmz VIANA- Uma das mais impor~ 
tantes aqui, no Congresso. 

O Sr. Jarbas Passarinho- E ela partiu, en
tretanto, de uma falsa notícia publicada na Stern, 
revista alemã, que dava os brasileiros como cor
ruptos e trabalhando os trabalhadores em Angra 
D e não mais em Angra L dentro de um campo 
de concentração. Isso foi explicado, mostrou-se 
na CPI, desde logo, em um relatório que eu tive 
o prazer de ver, apoiado por unanimidade dos 
senadores, que era totalmente falso, inclusive wna 
hipótese de uma falta de dinheiro ou desvio de 
alguns milhões de dólares. Mas nós prosseguimos 
- e aí é que que acho que V. Ex' tem ritzão, 
quando coloca o problema da CPI num fato deter
minado - na averiguação e fomos até o mérito 
do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, aproveitan· 
do uma noticia inicial que era fraudulenta. De 
maneira que o meu objetivo era apenas chamar 
atenção sobre o que está acontecendo em tomo 
do que a CPI está fazehdo, a exploração que se 
faz disso _e a esperança que eu tenho e deposito, 
certamente, na Comissão Parlamentar de Inqué
rito, para que ela prossiga no trabalho de acordo 
com o que se espera dos senadores, a isenção 
na apuração da verdade. 

O SR- L<DZ VIAI'IA - Agradeço a V. Ex' o 
aparte com que me honra. 

O Sr. Pompeu de Sousa -0 nobre Senador 
Luiz Viana me permitiria wn parte de menos de 
dois minutos. seguramente? 

O SR. LUIZ VIANA- Na minha apreciação, 
até em que pese o noticiário qUe V. Ex' se refere, 
é lanl.entável, é danoso ao País, é danoso à institui
ção e perturba a Comissão. 

Mas, se uma coisa eu tenho acompanhado até 
com cuidado, é a discrição -com que se têm man
tido, nas suas declarações, os membros da Co
missão. Eles, até agora, pelo menos que fosse 
00 meu conhecimento, não avançaram nenhuma 
informação, nenhuma conclusão, nenhum juizo 
de valor, nenhum julgamento sobre os vários de
poimentos que por ali têm passado. E assim deve 
ser, assim será. No fim, naturalmente, ela vai con
cluir. N. é que, na conclusão, ela irá dizer quem 
é responsável. Ela dirá, pode até ser o Presidente 
da República, sua Excelência não está isentõ diSto, 
não há nenhum impedimento que a Comissão 
conclua assim, ela pode concluir. Naturalmente, 
nesse momento, esse fato passará para a Câmara 
dos Deputados, uma vez que não é da atribuição 
do Senado apreciar ou julgar o Presidente da Re
pública. 

O Sr. José lgnáclo Ferreira- Permite-me 
V. Ex' um aparte? 

O SR. LWZ VIANA - Naturalmente, espero 
que Isto não aconteça. Eu estou fazendo apenas 
uma digressão. Como estamos aqui, no mundo, 
também, das hipóteses e das apreciações, eu me 
permiti fazer_ esta, e tenho o prazer de ouvir o 
aparte do Senador José lgnácio Ferreira, ilustre 
Presidente da Comissão. 

O Sr. José lgnádo F~- Nobre Sena
dor, inidalmente, quero felicitá-lo pela belíssima 
exposição que está fazendo, pelo belíssimo traba-
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lho que, naturalmente, se traduz como fruto de 
um esforço muito grande de coligimento de da
dos. V. Ex' concatena, com muita clareza, o seu 
raciocínio e com o brilho que l[le é peculiar. Que
to, também, nesta oportunidade, dizer que o feli
cito mais pelo endosso que deu o nobre Senador 
Jarbas Passarinho às suas palavras e dizer que, 
corrí veemência, refutei na Comissão Parlamentar 
de Inquérito aquele pretenso diálogo que teria 
havido em off entre mim e o jornalista que o 
escreveu. Na verdade, houve um diálogo logo 
após uma conversa que tivemos - onze sena
dores e não a CPI -, onze senadores que com
põem a CPI e o Dr. Raymundo Faoro, diálogo 
que se __ deu ao entardecer daquele dia, quando 
o Di'. Raymundo Faõro já se havia deslocado do 
meu gabinete. Naquela oportunidade, não como 
Presidente da CPI, mas comO Senador e como 
cidadão, fui procurado por um jornalista e, nesta 
condiÇão, mantive uma conversã com ele e, quan
do ele me perguntou o teor do debate, da con- _ 
Versa quehãvia havido internamente, nõ meu ga
binete, eu disse: "Procurams o Dr. Raymundo 
Fa_oro, pr~cisamente,_pelo fato de que o Dr. Ray
iriundo Faoro não é advogado do Senado,_ é um 
homem estranho aos ql,18dros dq SenadO e, por
tanto, podia servir a onze :Senadores. Não estive
ram reunidos, nesta tarde, membros da CPI como 
cpt, maS oilzt;t senadores •. e qnze cidadãos rl"a 
defesa de sUa dignidade. E, agora, -eu lhe falo 
como cidadão, mais que como Senador, e mais 
como cidadão do que como Senador President_e 
de_ÇPI, que n_e$ta hora não está aqui. Ele primeiro 
~rguntou: "Qual a conseqüência que pode haver 
dissq? J;:u disse: "Pode haver uma interpelação 
ao' Sr. Ministro das Coinunfcaçóes e pode haver 
uma interpelação a outros ministros que acutilem 
membros da CPI "A interpelação poderia chegar 
ao Presidente da Repóbllca?" Digo: ''Poderia che
gar. PeçO-lhe reserva sobre isso, mas poderia che
gar ao próprio Presidente da República." Foi uma 
colocação muito cla~a. feita pelo Dr. Raymundo 
Faoro entre nós, quando ele disse o seguinte: 
"O rei, o monarca, é. cjue não erra, o Senhor Presi
dente da República po-de errar. E, mesmo que 
não tenha e~_do pessoalmente, e errou, possivel~ 
mente, quando atribuiu à Comissão ações de ter
rorisnio moral, quando na sua "ConVerSa ao Pé 
do_Rádio" fala em acutiladas pessoais pelos Mem
bros da Comissão a Sua EXCelência, quando não 
passa de um exercício de um poder de controle, 
de fiscalização, que é inerente ao Parlamento. O 
Senhor Presidente da República aí, além de poder 
errar, terá até possivelmente errado e pode, sim, 
ser _interpelado. Eu lhe passo estes fatos sob reser
va, pOrqUe cliente não opina. Quem fala pelo clien
te é ó advogado na relação_ de patrocínio que 
e~ e que presSUpõe a confiança do cliente na esta
tura técnica do_ advogado constituído. Rompe-se 
a relação_ de patrocínio no momento em que o 
cliente quer questionar o advogado e ensinar~lhe 
a dirigir a causa. Mesmo que pague - como, 
por sinal, pagamento não aceitou o Dr. Raymundo 
Faoro de nenhum Senador - o advogado, o 
cliente não manda na sua ação técnica. Quando 
o cliente teima em orientar-lhe tecnicamente, a 
relação de patrocinio se rompe se o advogado 
tem vergonha, se o advogado tem brio. O advo
gado é, por isso, chamado de patrono, ele é o 
patrão, ele é o dono "da causa. E, nesta Conctição, 
eu lhe passo esse fato como cidadão em off, 

porque não tenho condição_ de avançar além das 
@mancas. Falo portanto, como_cidadão, e o advo
gado meu é que, evidentemente, poderá falar em 
on, dando as declarações que quiser. "Estes fo
ram os fatos. Não se corifuncUr interpelação com 
convocação; não se_confundirCPI com onze sena
dores. Estavam reunidos onze senadores e pc).. 
dialll ser quinze, se mais de onz.e_ fo_ssem acuti1a
dos por quem quer que sejaffi do primeiro escalão 
do Governo ou até pelo próprio Presidente da 
República. 

~ SR. PRESIDENIE (Dirceu Carneiro. Faz 
soar a campainha.) 

O Sr. José lgnádo Ferreira-Soam os tim
panos. O Sr. Presidente adverte sobre a neces-
sidade de os apartes serem_ breves. Peço vênia 
a V. Ex!', por que estou dando uma explicação 
que me parece importante, uma vez que é neces
sária, o foro é próprio e e_u preciso fazê-Ia. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O 
aparte é ctisdplinado pelo Regimento, a explica
ção é o~tra etapa. 

O Sr. José lgnáclo FeJTeira -Peço a V. 
Exl' me permita prosseguir na seqüência do meu 
raciocínio. Onze cidadãos, e não Membros da CPI 
reunida. A CPI rião est.av8 ieunida e, nesta Condi
ção, podendo falar como -:cidadão fornecia esse 
jornalista com o compromisso de reserva, essas 
informações. Então, esse diálogo foi truncado, 
e há quem diga - não tenho condições de fazer 
uma afirmaçáo dessas - que propositadamente 
truncado, com propósitos menores, exatamente 
para produzir o desconcerto pesSoal do destina
tário dessa infâmia e para produzir o desconcerto 
da própria CPI. Mas não vão conseguir. E disse 
mais - na oportunidade em que colocava essas 
questões e reproduzia o fato como ele ocorreu; 
além de ter sido um fato absolutamente legitimo, 
absolutamente amparado por todas as regras de 
Direito, porque ali se encontravam onze pessoas, 
onze cidadãos, ali não se reunia CPI, ali se cogitou 
de interpelação e não de convocação. Eu dizia 
muito claramente aos Membros da CPI, quando 
abria a sessão e esclarecia esse episódio: ''Todas 
as v~es"- e até agora náo houve contra mim 
~"que receber uma acutilada na minha honra 
pessoal, vou reagir e interpelo a quem quer que 
s.eja". E creio que se o Senhor Presidente da Repú
blica for - provavelmente náo o será nunca -, 
se for agredido na sua honra por mim, terá o 
direito, mais do que isto, o dever de me interpelar, 
como Senador, na defesa da sua honra. Então, 
não confundir, como se confundiu interpela~o 
de Presidente com convocação de Presidente. 
Não confundir onze cidadãos reunidos com CP! 
reunida. Não podiamos estar como CP! reunida, 
porque estava lá um homem estranho à CPI numa 
reunião fechada. Não podíamos estar reunidos 
como CPI, porque junto de n<?s não estava ne
nhum assessor do Senado. Trouxemos o Dr. Ray: 
mundo Faoro exatamente porque era um assunto 
pessoal, era um assunto da cidadania e, nesta 
condição, eu me vi liberado, não como Presidente 

. de CPI, mas como dc:;l,adão. que cuidava do séu 
interesse pessoa], a dizer em off a um jornalista 
® fatos como se deram. Um diálogo daquele, 
nos termos em que ficou registrado pelo jorna
lista, inclusive, diminui a figurca. do _Senador e do 
advogado porque todo mundo me conhece e sa-
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be que um mínimo de c:onhecirnento jurídico eu 
tenho. _p_a_ssei anos sem ym emprego, vivendo 
s6 da adYocacia, sem sequer uma advocacia de 
Partido. Nunca tive emprego nos treze anos em 
que a ditadura me marginalizou. Sobrevivi com 
competência e com dignidade. Faço questão de 
colocar estas coisas, eminente Senador Luiz Vi~
na, em homenagem a V. Ex', ~m homenagem 
ao Senador Jarbas Passarinho, a quem a9fniro 
profundamente, e em homenagem a esta Casa 
que parece que é o foro que deve receber essas 
explicaçõ.es. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Muito obrigado. 

OSr.JosélgnácloFerrelra-Um fato como 
este, o que esclareci, foi descrito pelo jornal inclu
sive com expressões que nãQ TJSO: "meu rapaz", 
"tu". Eu nunca usei "tu". Eu não sou do Sul. 

O Sr- Jarbas passarinho- Ou do Norte. 

O Sr. José lgnádo Ferreira - Eu nunca 
usei tais expressões. Quer dizer, cqncatenam um 
diálogo montado colocando-me, inclusive, como 
o pior dos rábulas, porque eu não podia invocar 
a [,.ei n9 1.079 _em um assunto que não tem nada 
a ver com aquele_ que havíamos tratado em com .. 
panhia do Dr. Faoro. O problema é portanto de 
interpelação e não de convocação. O problema 
é de onze Senadores, e não de CP!. Està" feita 
este esclarecimento. Agora, vou pedir ao meu u .. 
der que me dê a palavra logo em seguida, porque 
eu queria falar ainda em relação a essa _CPI. Peço 
à Mesa que me perdoe, porque, pelo menos esta 
explicação eu precisava dar hoje, no foro próprio 
dos meus amigos, dos meus Colegas, que preci .. 
.savam saber do que houve. E peço_ a_V. Ex' que, 
posteriormente, se puder, me dê a palavra para 
a ·exposição que quero fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Lembro ao nobre Senador que seu tempo está 
esgotado. 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex' me permite? 

O SR. UDZ VIANA- Vou com:luir, Sr. Presi
dente, mas não poSso fazê--lo sem ..• _ 

O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Senador, 
eu lhe pedi wn aparte há menos de dois minutos 
e espero que V. Ex' se lembre disto. 

OSR.LOIZVIANA-Emboraeuváterminar, 
atendendo à recomendação do_SJ. Presidente, 
não posso deixar de me c_ongratular com o nosso 
Senador José lgnáclo Ferreira pelas declarações 
que acaba de fazer. Elas seriam ou são desneces
sárias, porque todos nós o çonhecemos, mas real
mente é oonverUente_ que isso fique nos Anais. 
É wna declaração importante essa de S. Ex', que 
ratifica a opinião, que acredito ser de toda a Casa, 
sobre a correção, sobr_e a Qignidade, sobre a com
petência que marca a sua ação nesta casa:-

Quero, entretanto, dizer que realmen~ Q episó
dio a que S. Ex' se referiu~_não 9 da notícia, mas 
o da agressão, das insinuações maldosas, eu diria 
até difamações, difamações que foram ve!CiJ.lãdas -
por conhecidos elementos difamadores, que já 
sio sobejamente conh~cidos em todo o P~ís. real
mente representaram aspectos mais tristes da vi
da ou da existência da CofuiSSãõ. 

É necessário ·que isso seja repelido e acredito 
que, wna vez que o Presidente da República tem 
dificuldade de fazê-lo, que o seu Líder, o Senador 

Marcondes Oadelha~ que já anunciou que vai falar, 
é o Líder do PR.., a pessoa nesta Casa mais ligada, 
hoje; ao Presidente dél República, nos dê logo 
urna declaração, dizendo da improcedência e_ da 
inexistência do chamado dossiê contra os Mem
bros da Comissão parlamentar. 

Sr:.-Pfesidente, vou conclui!:. 

O ~r~-~~~ Fra~~!' _--:V. Ex' me permite? 

O SR. LUIZ VIANA - Pois_ não, com muito 
prazer.---

0 Sr. Itamar Franco- Senador Luiz Viana, 
tambéni. me :Congratulo com v. E>r Entendo que 
até aonde foram as atribuições do Poder Execu
tivo deverá ir a função flSC_alizadora do Poder _le
gislativo, O 5eõ~dor Jarbas Passarinho há pouco 
lembrou _a Comissão Parlamentar de Inquérito 
que estudou o Acordo Brasil-Alemanha. E Veja 
Y ~ Como, às Y~, as pessoas ·mudam. Essa 
CPI foi instalada e capitaneada pelo então Senador 
Paulo Brossard. Ela não teve uin fato determi
nado, f:x1' Qual foi o fato determinado, em princí
pio? Foi a denúncia de uma revista estrangeira. 
E "não há também como se preocupar, é verdade 
que temos as hossas preocupaçõe-s com que a 
imprensa estrangeira possa refletir - Der Spie
gel disse, na época, que 300 milhões de dólares 
haviam desaparecido no Acordo Brasil-Alemanha 
e_ chamava a atenção particularmente - recor
_clo-!;Tl~,_d.essa ~ntr_ev:ista- da açã_o dos rnili~res 
brasileiros. -PoiS bem, co!l:Stltuída esSa CPI, que 
teve como ReJator o ilustre Jar~as Passarinho -
e, aí, Senador Luiz Viana, com~s:a a diferença entre 

.o período autoritário e esse período de transição 
-,uma CPI em que se examinava, inclusive, acor
do com PaíS estt:angeiro, não havia dossiê contra 
Senãdore_S, Porque o Governo poderia, naquele 
instante, cassar todos os Senadores da CP! inclu~ 
sive, provavelmente, o próprio Relator da CPI, teve 
a oportunidade de_ apresentar o seu relatório, mo_s
tfando- e, aí, a-ifnportância de-Urria CP(-:
que a rMta Der SpJegel não falava a verdade 
em relação ao desaparecimento de 300 milhões 
de_dólares; veja, Senador Luiz Vtana, àquela épo
ca,_ em 197~r E, aí, riã"o" é o -Ministro da Justiça 
que vem _dizer agora, rrlãs o Dr. Co_osultor~qeral 
da República: "Ela extrapolou"; e tinha que extra~ 
polar porque a sua dinâmica o exi,gia. Angra I, 
por exemplo,-não tinha nada a ver com o Acordo 
e. foi examinada pela CPI. Che,gou-se a examinar 
se. poderíamos entrar no problema da iniciativa 
privada, eis que havia um Acordo entre wna em
presa privada alemã com urna empresa brasileira. 
Le."----amos quase cinco anQS Qe trabalho nessa Co
missão, Senador_ l.yiz Viana. É por isso que, hoje, 
quarido o OoVeffio não pode cassar, este inventa 
dossiês. Disseram muito bem o Presidente da Co

Jllis_s_ã_o, Senador José Ignácio Ferreira, e, noutro 
Qia, o Seoadpr José_ Paulo Bisol: "nós todos sO
mos seres humanos". o~ que é triste, senador 
Luiz Viana, é não vermos esta Casa levanta1-se 
e def~çler a honra de Senadores, porqt' qui, 

IiO paSSado, já defendemos a honra daqu~ _,. Se
nadores que eram ofendidos, inclusive quando 
se dizia que possuíam verbas, que tinham dinheiro 
depositado em bancos estrangeiros e outras calú
-iúas que eram assaçadas contra os Senadores 
da República. Se_ a Casa não se levanta na Qefesa 
lica, temos que fazer o que disse o Senador José 
lgnácio Ferreira: contratar uma figura ilustre, um 
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jurista de renome, para se for o -caso - e ai não 
há nada demais - se for necessário, interpelar 
o Senhor Presidente da República. Por que não?
Qualquer cidadão não é_preciso que seja Senador 
ou Deputado, pode interpelar, quando jul9ar no 
seu direito, o· Senhor Presidente da República. 
Não haverá nada de mal, e particularmente quan
do se defende a honra e a dignidade das pessoas. 
V. ~;x~ citou os militares brasileiros. Mais do que 
nunca eles sabem qual o valor- da honra e da 
dignidade, eles que aprendem isto desde cadetes. 
E nós, civis, també:in-sabemos defender a nossa 
honra e a nossa vida pública. Continuaremos os 
nossos trabalhos tranqüilamente. Aqui falou-se 
que a_CPfvaí para a quarta página. Oxalá, Senador 
Luiz Viana, continue na quarta página dos jornais, 
oxalá não vá para a página policial, porque aí, 
sim, é que será grave para este País, é que será 
melancólico para as ínstitufções. Falou-se aquí 
em prefeitos. Saímos esta madrugada a 1 hora 
e 30 _minu_tos do Senado __ dél República, ouvindo 
prefeitos do Estado de São P~ulo, e não vi lá 
o Senador Marcondes Gadelha, que reclama que 
esta CP! não escuta prefeitos~ Estávamos lá até 
1 hora e 30 minutos da manhã, após um dia 
cansativo e na expectativa de acordo sobre a refor~ 
tna agrária. Desculpe a veemência, mas quero 
congratular-me com V. Ex' H_á 13 anos no Senado 
da República, tive oportunidade de presidir duas 
Corníssões dífíceis: uma, que se _tentava cassar 
o mandato do hoje Deputado Wilson Campos, 
quando mal pisava nesta Casa, outra, quando tive 
a honra de trabalhar com o SenadQr Jarbas Passa
rinho. Em nerihuma delas, no período difícil, auto
ritário da ditadura, fomos ameaçados sequer pelo 
Governo. Agora, Senador U,üz Vtana, para termi
nar, somos nós que dizemos que há corrupção 
perto do Governo, ou é o ex-Ministro da República 
qUem diz isto? Somos _nós qUe- falamos, ou foi 
wn Coronel do ServiçO Nacional de Informações 
que leva à CPI que uma silagem e armazenagem 
que deveria custar ao Governo brasileiro cerca 
de 90 ou 120 dólares e custou 220 dólares?_ E 
áí, então, como disse V. Ex?;_a~CPI. vai_~quecer 
qu-e ouviu issO através da fala de. um Coronel 
do Serviço Nacional de lnformaçó_es? É_ quando 
um ex-Ministro de Estado diz que há um rombo 
de 600 milhões de dólares e que poderia ter havi~ 
do outro decreto que daria um prejuízo ao País 
de3 bilhões de dólares? É wn M\niotro de Estado. 
e ficamos tristes, com Lsso, quando diz que não 
assinou um decreto; que viu sua assinatura no 
Diário Oficial e que depois assinoU. É este o 
ponto a que chegou, Senador Luiz Viana, a afta 
administração públiç-a deste País! Essa CIP, <JU:ei
ram alguns ou não, até que se volte à cassação 
de mandatos, continuaremos os nossos traba
lhos. 

O SR. UliZ 1iiANA- Agradeço' a V. Ex' e 
posso dizer que não só V. EJCI' como todoS os 
seus ilustres pares de Comissão têm a nossa soli
dariedade e a nossa repulsa às acusações menti
rosas de que têm sido vítimas por parte de ele
mentos bem próximos do Governo. 

O Sr_._ Itamar Franco __: E vou mais ãlém, 
Senador, se me permite para eriCerrar, teria razões 
e motivos, porque sei o que fez o MinistrO Anibai 
Teixeira_ nas eleições de 1986. Mas jamais levei 
ao Presidente que está aqui preSente e ao· nobre 
Relator e aos outros Sen~d.óres, jamais levei para 



Maio de 1988 

a CPI da Corrupção problemas das fronteiras do 
meu Estado de Minas Gerais, a tal ponto que 
o próprio depoente Anibal Teixeira teve que reco
nhecer isso. Eu poderia, se quisesse, dizer muita 
coisa do que se passou nas eleições de 1986, 
mas entendi que deveria e preciso ter a devida 
isenção, quando estou a1i, exercendo um a1to car
go, em nome do Senado da Repóbiica, e não 
apenas em nome de 11 Senadores. 

O Sr. Carlos Alberto- V. EJr me concede 
um aparte, Senador? 

O SR. LCIIZ VIANA - Agradeço a V. Ex', 
Senador Itamar Franco. 

O Sr. Carlos Alberto- V. Ex!' concede-me 
um aparte, Senador? 

O SR. LCJIZ VIANA- Pois não. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Lembro a V. 
Ex' que eu havia pedido um aparte muito anterior, 
com o compromisso de que seria um curto apar
te. Se V. EX qUiser conceder-me, será uma subida 
honra a este hur'nilde Representante do DiStrito 
Federal, que, por estar aqui, ao mesmo tempo, 
uma figura sombria debaixo de um sombrio fundo 
do plenário, talvez iSto não tenha permitido que 
eu seja visto nem ouvido. 

O SR. LCIIZ VIANA - É que os óculos de 
ler não me permitem ver tão longe. De modo 
que eu não vi V. Ex' solicitar o aparte. Mas tenho 
muito prazer em ouvf-lo. 

O SR. POMPECI DE SOCISA- Queria dt.er 
a V. Ex', e pi"ocuiarei fazê-lo no menor tempo 
possÍVel. Na verdade está sendo feita- nác pelos 
últimos, mas pelos primeiros aparteantes- uma 
tempestade num copo d'água; uma toarda que 
realmente não fica bem aos que estão preten
dendo tumuJtuar o assunto. Chego mesmo a atri
buir isso ao fato de o nobre Senador Marcondes 
Gadelha, que hoje faz a sua brilhante estréia como 
Uder do Partido da Frente Uberal- meu preza
dissimo amigo e compãilhelro de lutas contra 
a ditadura militar - atribuo isso, evidentemente, 
ao fatá de ele não ter ouvido o início do discurso 
de V. ~. pegou o bonde andando, já quase no 
fim da linha, e pretendeu reportar-se ao início 
da viagem. Então, foi por isso que deu este aparte; 
não atribuo, realmente a S.~ nenhum propósito 
de tumulto. Na verdade, o que é suspeito é essa 
toarda que nasce nos porões do poder. Nos po
rões do poder onde existe um Superministro, uma 
espécie de "He-Man" do Governo, que, ao mesmo 
tempo em que agride Senadores da maior respei
tabilidade, agride a própria Comissão, que" mereCe 
o maJor respeito de todo o Senado Federal, de 
todo o Copgresso Nacional, de todo o Poder Le
gislativo e da Constituinte; meu caro Presidente 
Luiz Viana, agride e ameaça com documentos, 
supostos documentos que nunca mostrou e que 
já foi convidado a fazê--lo, mas não o faz, assu
mindo assim aspecto chantagístico nessa atitude. 
Essa toarda o meu caro amigo pessoa] José Sar
ney deveria conter em beneficio da sua própria 
dignidade e a dignidade do seu Governo, e ~_eguir 
o exemplo que S. EX' pr6prio deu há aJguns anos. 
Neste ponto não quero ser acusado, também, 
de ter memória fraca porque a tenho realmente 
e a assumo - mas, neste ponto, um episódio 
me foi relembrado por um ilustre jornalista a 
quem muito prezo, que se chama Rubem Azevedo 
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Lima - tive a honra de ter sido professor no 
início da Universidade de Brasília, e é uma das 
honras que carrego na dupla profissão de profes· 
sorejomalista. E Rubem Azevedo Uma trouxe-me 
à colação um exemplo, realmente, vá lá, um 
exemplo exemplar, vá Já o pleonasmo, que nos 
ofereceu o então Senador José Samey, Presidente 
da ARENA - Aliança Renovadora Nacional, 
quando se criou uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito para apurar supostas irregularidades na 
questão fundiária e na venda de terras, durante 
sua administraç-ão como Governador do Mara
nhão. Essa. Comissão, nobre Senador Luiz Vaana, 
tinha uma composição bastante" significativa hoje. 
dentre outras pes_soas faziam parte desta Comis
são de supostas inquisidores o atual Ministro Ja
der Barbalho, o Governador Jerónimo Santana, 
que atualmente apóia, de maneira veemente a 
posição do Planalto, e hoje Governador de Rondô
nia; o Deputado Adhemar Santillo, hoje Prefeito 
de Anápolis, irmão do meu queria amigo; Henri
que Santillo, que também está na mesma posição 
política, ambos meus amigos, e, inclusive, o De
putado Epitácio Cafeteira, hoje Governador do 
Maranhão, os mais exaltados defensores. O que 
me preocupa é que esta toarda vem não em pro
veito, mas em desproveito ~a respeitabilidade do 
Governo. O meu querido amigo, o meu eminente 
amigo Senador Marcondes Gadelha usa de toda 
a sua notória competência jurídica, talvez tão 
grande quanto à da sua profissão de origem, a 
Medicina, e até a sua competência lexicográfica, 
é um verdadeiro ftlólogo que se está afrrmando 
aqui, ao invocar o seu Colega Aurélio Buarque 
de Hollanda, numa causa ingrata, porque numa 
causa que, longe de servir, dessenr_e ao Governo. 
Desserve ao Governo, porque o Governo é o 
maior eticamente interessado em que não pese 
sobre ele suspeitas. Que o Governo faça calar 
os s_eus H~-~. os seus áuJicos que dão pare
ceres à minuta e faça o _que o Senador José SarR 
ney fez, quando a Comissão, querendo encerrar 
os seus trabalhos, por determinado motivo regi
mental, fez questão de depor, exigiu o direito de 
depor, porque precisava preservar a sua honorabi
lidade. Não queremos, e V. Exf1 sabem muito bem 
que a Comissão não pode e não deve convocar 
o-Senhor Presidente da República. Mas o~de que 
S. Ex' precisa é fazer calar essa cainçalha que 
ameaça o Senado, para que a dignidade do Sena
do seja preservada ao lado da dignidade do Presi
dente da República. 

O Sr. Carlos Alberto- Permite-me V. Ex' 
~~parte? 

O SR. LWZ VIANA- Tenho prazer em ouvir 
o Senador Carlos Alberto. 

O SR. CARLOS AlBERTO....,. Meu quendo 
Senádor ~tUiz Vianã, tive áportunldade de· ouvir 
o pronunciamento de V. Ex' durante todo o tempo 
e só tenho que ena1tecer esta figura que é das 
mais_ expressivas do Congresso Nacional, com 
seu talento político e Sua cuJtwa. Sabe V. Ex' a 
admiração que Ihé tenho, talvez cóino se estiVesse 
na tribuna do Senado Federal o meu pai, porque 
em mOmentos de turbulências, muitas vezes re
corro aos conselhos e idéias de V. EX' Conêordo 
com alguns pontos do seu pronunciamento, co
mo, por exemplo, quando V. EX' fala na força 
da CPI nos Estados Unidos, é esta mesma força. 
que deve ter a CPI no Brasil. A verdade, Senador 

Luiz Viana, é que nos Estados Onidos à imprensa 
é proibido mentir. A lei é muito rígida, não se 
pode caluniar, não se pode difamar. A CPI, no 
Brasil, é por demais importante. Está-se tomando 
a Comissão Parlamentar de lnquérEto uma comis
são de inquisição, onde o cidadão já é condenado 
por antecipação. Isto é que é uma tortwa, porque 
o cidadão pode vir prestar esclarecimentos à Co
missão Parlamentar de Inquérito s_ern ter partici· 
pado de nenhum ato de corrupção neste País. 
Mas ele já sai estigmatizado como um conupto, 
porque foi inquirido pela Comissão Parlamentar 
de Inquérito. Então, Senador Luíz V'tana Filho, o 
necessário, agora, é fazer um reexame_ da coisa, 
é fazer com que o vedetismo deixe de existir, é 
fazer com que as páginas de jornais que buscam 
aqueles que queiram tão-somente o aparedmen
to façam uma reflexão. Aqui dou como exemplo: 
não pertenço ao partido de S. Ex-r. mas dou como 
exemplo, Senador luiz Vaana Filho, um homem 
com quem convivi aqui no Congresso Nacional, 
na Câmara dos Deputados, depois S. Ex', Ministro 
da Justiça, foi execrado pela opinião pública, bani~ 
do, sem condições políticas neste País, porque 
um 6rgão de comunicação o colocou como con
trabandista de pedras preciosas, execrado pela 
opinião pública, sem poder andar nas ruas do 
Brasil, ele foi absoMdo - quero colocar aqui -
em todos os tribunais. Certo dia, olhando a Folha 
de S. Paulo e, num canto de página bem peque
no, mais num canto de página, estava: "Abi-Ackel 
foi absolvido, inclusive nos Estados Unidos." Veja, 
Excelência, depois de o_ homem execrado, estig
matizado como contrabandista, çorrupto, ladrão. 
Mas qual o destaque que se deu à noticia de 
que esse homem é Jnocen!e, de que esse homem 

~ não participou, de que esse homem não esteve 
envolvido? Por isso, peço cautela à Coinissão Par
lamentar de Inquérito, para que os homens que 
venham à Comissão Parlamentar de Inquérito Mo 
seJãm colocados diante da opinião pública como 
homens corruptos, já comprometidos com a cor
rupção. É este, inclusive, o apelo que faço à Co
missã_o Parlamentar de Inquérito, comissão da 
maior importância, da maior relevância. Tem que 
existir Comissão Parlamentar de Inquérito, mas 
que ela tenha prudência na colocação dos fatos, 
que seus membros tenham prudência nas entre
vistas, e até mesmo como colocar para a impren· 
sa aqueles que são levados à Comissão Parla
mentar de Inquérito, para que amanhã não tenha
mos outros abi-ackels da vida sendo execrados, 
estigmatizados como conuptos, e sendo inocen
tes. 

O SR. LCIIZ VIANA - Agradeço a V. Ex' 
o aparte, e, por último- o Presidente já há muito 
reclama que o meu tempo está esgotado -tenho 
o prazer de ouvir o nosso ilustre Líder Senador 
Fernarido Henrique Cardoso. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Se
nador Lulz Viana, V. EX' fala hoje por delegação 
da Uderança. 

O SR. J..(IIZ VIANA - Honrosa Delegação 
qUe V, Bel' me deu. 

O_ Sr. F~do Heiui(Jue Cardoso - Hoil
rosa para mim, eu não seria tapaz de, com tanto 
equilíbrio, com tanto conhecimento, repor os fa
tos, nos devidos termos, a respeito dessa Comis
são. O que diz V. EJcl' representa fielmente o meu 
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pensamento, embora V. Ex' não tivesse sequer 
c::onversado comigo a respeito da matéria. Mas, 
quando V. EX' me perguntou se poderia falar por 
delegação da Uderança, não hesitei um minuto, 
porque sabia, de antemão, que V. ~ iria fazer 
um discqrso, como o fez. restaurando, nos deví
dos termos, as funções das Comissões de Inquê
rito, mostrando a importância para o Senado que 
essas Comissões fu_ncjonern e sem qualquer 
agressão, a quem quer que seja, colocando, tam
bém, nos devidos termos, o que é de César e 
que lhe é devido, e o que _é do Senado. e o que 
nos é devido. Acredito que V. EX• já disse por 
todos nós mas eu queria, em termos diretos, co
mo üder do PMDB, reafirmar minha solidariedade 
aos Companheiros da Comissão de Inquérito. 
Também tenho feito, como faz V. EX', wn acom
panhamento do que lá ocorre. Ouvi, com muita 
atenção, as explicações do Senador José Inácio 
Ferreira, que fez referência à matécta: publicada 
no jornal O Estado de S. Paulo, pelo mesmo 
jornalista que há pouco tempo, numa reunião em 
caso do jornalista Carlos Lemos, aqui, em Brasilia 
descreveu vários diálogos, inclusive um meu com 
o ConSultor-Geral da República, que obrigou tanto 
ao COiiSu1tor, c}ilãtrtõ-ã--mim a esclarecimeritos, _ 
porque era rigorosamente falso. Pura e simples
mente, o jornalista não assistira ao nosso diálogo, 
ele reproduzira um diálogo inexistente. 

A base factua1 desses ·diálogos eu já a conheço. 
Ao reafirmar minha solideriedade a todos os Com
panheiros da c:PI, digo que, politicamente, é Im
portante que essa Cornissãç continue, e sem ex
trapolar. Sabe V. Ex' que, -ao- reinstalarmos a Co
missão de FiS<:alização e Controle, porque ela es
tava efWvamente suspensa, em função da Consti
tuinte, reafirmamos o que hav'iamos dito na insta
ção da CPI dita, hoje, da Corrupção. O que disse
mos? -Que é fundameõ.fal, na ação modema dos 
Legislativos, a função fiscalizadora. Em muitos 
espectos, ela é até tão ou mais, em certos momen
tos, importante do que a função legisladora. Por 
quê? Porque o Estado moderno cresceu de tal 
maneira, tomando dedsões diárias, que o Con
gresso não tem condições de, de antemão, prever 
e legislar; mas tem, sim condições de fiSCalizar 
e controlar. É o que está sendo feito com toda 
tranqüilidade. O Uder e o Vice-Uder do PFL aqui 
presentes não têm porque estranhar, e não estão 
estranhando. 

Acredito, e já foi dito aqui, que seja realmente 
tempestade em copo dágua. Ficaria rrielhor se 
simplesmente o Governo adotasse a posição que 
estamos adotando, ou seja, de isenç:ão, para es
clarecer. Não há nada além disso. Sempr~ me 
manifrestei contrário pessoalmente a que se anun
ciasse a convocação de a, bou de <:.Não vejo 
razão para isto. Se houver razão, vai ser convocado 
sim, com toda dare_~, Não havendo razão, não 
há por que sequer mencionar. Os fatos já apura
dos são muitos e graves, e têm que ser corrigidos. 
Não nos cabe ju1gar, a CPI não vai julgar, nem 
vai o Senado julgar. Vai endereçar à Justiça o 
que couber à Justiça. Acr_edito que cabe aos ho
mens que estão hoje aqui falando pelo- cravemo 
o zelo pelo Goverrid. E o zelo pelo GOverno é 
conigir o errado. Havendo corrupção, punir o res
ponsável; havendo má interpretação, corrigir a in· 
terpretação. Essa tempestade imensa a respeito 
desses dois decretos é uma questão simplesmen
te que precisa ser posta com clareza. Como estaM _ 

mos começando a funcinar em termos democtá· 
ticos; é preciso que se corrija o que não- foi feito 
assim. Se havia wn decreto-lei proibindo a retroa
ser feita por um decreto simples. Haverá má fé 
nisso? Nao creio, não creio. Mas há uma incorre
ção, e essa incorreção tem que ser revista. Então, 
acredito que ~ al;ttyde <::arreta da parte daqueles 

. que hoje falam pelo Governo não é de tentar, 
de nenhuma maneira, colocar essa Comissão <::o
mo se fosse ela a responsável. É o contrário, punir 
os responsáveis, ou, quando não for o caso, de 
p~Jr, corrigir aquilo que está errado. Ou, se estão 
<:onvencidos de que têm razão, trazer à Comissão 
os elementos comprobatórios. O que não é acei
tável- e V. Ex' já o disse, mas quero diZê-lo 
também, -é um Ministro da República fazer acu· 
sações Vagas e infundadas sobre quem quer que 
seja, e menoS ainda Sobre Membros do Senado, 
e m-enos ainda quando esses Memhros do Sena
do fazem parte de wna Comissão que está anali
sando a Administração. Não tem cabimento, e 
~·Liderança do Governo está na obrigaçZio .....;.. 
e nos deve essa obrigação - de esclarecer, de 
uma vez por· todas,- que a chantagem não é o 
instruffiento do Governo, e que, p<:>rtanto, qual
quer alegação feita sobre a honra de quem QUer 
que seja ou é comprovada ou é leviana, e se 
o leviano é Ministro, que o Presidente da República 
o d~:!:mi@, e se -o Presidente da República não 
·o demitir, é o Presidente-da RepúbliCa quem está 
autorhaticamente endossando uma leViandade, o 
que- não pode fazê-lo. Não há como fugir disto, 
e aqui nãovai nenhum ânimo pessoal. Não reagi, 
Sequer, a esse mesmo Ministro quando esse Mi
nistro informou à Comissão, a esta mesma Co
missão, os-ciitérios-pelos qUais fazia concessões 
de rádio. E lá,_ de repente, fui descobrir que eu 
havia ganho uma teleVisão em Ribeirão Preto. Saí 
correndo para saber o que era isso, e não era 
-nada, era simplesmente uma carta de apoio a 
uma derrian-da na ddade não assinada por mim, 
Uma minuta. Nem isso eu reclame~ porque achei 
que não valia a pena, tais os descritérios pelos 

-quais se tenta hoje colocar na rua da amargura 
pessoas sérias e honestas. Nem reclamei, porque 
eritené:li que era leviano -dizer que era esse o crité
rio, um pedido que achei que ficaria até mal. Ape
nas dEii uma expliCàÇáo pequena aqui, no Senado. 
Não podemos concordar, Sr. Presidente, V. EX" 
també_m não vai concç:trdar, que se faça uma espé
cie de fatiamento, como se fôssemos presunto 
ou- salame, e se vá cortando um por um, na sua 
dignidade, aqueles que estão _simplesmente exer
cendo suas funções. Isso é inaceitável. É isso que 
precisa terminar. É isso que cria uma crise. Não 
há crise política nenhuma, choque entre o Presi
dente da República e o Senado. Qual choque? 
Por quê? O que há_ é que se. começa a permitir 
a eXistênCia na República de critérios chª'ntagis
ticos para dar a impressão de que aquilo que 
é o dever do senador está sendo simplesmente 
motivado por razões menores, e que, se esse se
nador for colocado na rua da cunargura, vai calar 
a boca, porque ele está comprometido com algu
ma coisa de podre. 

_Talvez haja, assim, muita coisa ele podre no 
reinO da Dinamarca, porque o nosso "reino" está
se parecendo com o da Dinamarca. Certamente, 
se há algô de podre, tem que se dizer o que 
é, e não insinuãr. A insinuação, como modo de 
fazer politica, a insinunação contra a honra, é ina-
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ceitável, e eu me s_olid_ariw _ __inteiramente com 
aqueles que foram indlretamente chantagiados, 
e peço a solidariedade dos Uderes do Governo. 
Peço, porque não é com as pessoas, é com o 
método, e esse, método e tenho certeza de que 
o-Sr. Senador Marcondes Gadelha, o combativo 
D_eputado Marcondes Ciadelha, _LJm homem do 
grupo autênticO, o .Senador que hoje, é um Sena
dor digno e honrado, não vai faltar com a: solidarie· 
dade porque S. Ex' sabe que por aí, por esses 
descaminhos, não se chega a nada, $e nãO à 
ditadura, e aqueles que começanl achando que 
é muito simples, permitindo qUe Se usem fuétotos 
dessa natureza, não sabem o passo que estão 
dando, mas sentirão na pele se não estancarroos 
já esse tipo de processo. Ist() que é o grave. 
O grave é a chantagem a partir dos poderosos. 
Isto é inaceitável, como seria inaceitável se essa 
Comissão se transformasse, de fato, naquilo que 
a1guma imprensa diz que ela ê: um fórum para 
a.ssacar contra a honra alheia. Se ela fü:~r isto, 
saibam os Srs. Senadores que terá a minha desa· 
provação na hora. Mas chantagem, não a pode
mos permitir, e peço a V. EX', Sr. Presidente, que, 
Como sempre, teve o cuidado com o Senado, 
entenda qual é o processo neste momento e o 
porquê de·os Srs. Senadores estarem, então,_ar
dorosamente defendendo a sua ct_ignidãde pes
soal e funcional. Peço o apoio da Uderança do 
GoVe"nio, pOi'que esta Liderança estará, também 
OOmo- eu, como o Presldente da República, inte
ressada na democracia, e não se faz democracia 
com estes métodos que vi no tempo do arbitrio. 
Como aqui já disse o Senador Itamar _Franco, 
~·nem naquele tempõn usavam-se tais métodos. 
SQu isento para dizê-lo, porque nunca compactuei 
nem remotamente com a ditadura. Nein remói:a
mente. Paguei o preço que tinha que pagar, mas 
devo dizer que não vi, pelo menos sobre mim, 
insinuações, como agora a1guns setores do Go
verno fazem. Isto é inac:eitável, Sr. Presidente. N:o
bre Senador Luiz Viana, V. Ex" fez muito bem. 
56 V. _Ex., com a autoridade que tem, çom o 
conhe<:imento que tem das coisas do Brasil, com 
a experiência que teni, com a dignidade que tem, 
poderia repor, nos devidos termos, como o fez, 
o funcionamento desta Càmissão,·que continuará 
a fundonar, com tranqüilidade, com isenção. Não 
devemos nem sequer J'!laiS voltar a discUti-la aqui, 
neste plenário, não tem cabimento nem sequer 
voltar ~ discuti-la. Que ela funcione, e, colhidas 
éJS provas. se provas houver, QUe a justiça puna 
_QSJ~ponsáveis, e, se nada houver, se declare, 
em alto e bom som, que tudo vai be_m no Brasil, 
que a dignidade faz hoje o -Coração dO Gov~mo 
dá a norma do Governo. Tomara que seja possível 
dizer isto, quisera eu que assim_ fosse. Por enquan· 
to não posso dizer Cjue assim o é, até pOrque 
as dúvidas são _muitas, e não são s_ó minhas, são 
do País íriteiro. 

_ -· 9 SR. Lmz VIANA - Agradeço a V. Ex- o 
aparte com que acaba de rne honrar. Desejo 
acrescentar a isto o que V. &-rea1merit~ Colocou, 
o problema das ínsínuações malévolas, das chan
tagens, é a palavra que V. Ex" usou, e u,sou muito 
bem -que se deseja ou se desejou fazer contra 
a Comissão. É necessário que não deixemos que 
isso medre. 

Acredito, Sr. Presidente, que dentro do regime 
presidencial, e dadas as relações constitucionais 
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entre o Presjdente da República e os Ministros 
de Estado, quem Primeiro devia ter informado 
ao País, talvez atravês de sua Casa Civil, de que 
se tratava realmente do _expediente da maior bai
xeza. era o próprio Presidente da República ou 
a Presidência da República. Isso não foi feito. Mas 
acredito, como V. Exi', qUe o nosso eminente Cole
ga, Senador Marcondes Gadelha, vai pôr isso ·em 
pratos limpos, desmentindo quem deve ser des
mentido, para que a verdade apareça com toda 
a sua força, com toda a sua nudez e com todo 
o seu vigor. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - V. Ex!' me 
permite um aparte? 

O SR. UIIZ VIANA -Pois não, Ex' 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- O discurso 
de V. Ex" deixa muito claro todo este assunto, 
e os apartes cooperaram para a elucidação total 
de todo esse problema. Mas que não fique o silên
cio sobre a denominação da tátlca que s~ usa 
contra a Comissão. O nome -disso é fascismo. 
Trata-se de uma atividade fascista, muito conhe
cida para quem acompanha a história de outros 
países; são métodos fartamente utilizados por 
aqueles que querem a desorganização dos Pode
res, principalmente através do conflito entre eles, 
pessoas que desejam o desequilíbrio nacional pa
ra a implantação de estados de exceção e de 
métodos absolutamente contrários aos direitos 
da pessoa humana. Aqueles que desejam o retro
cesso do Brasil na História, um retrocesso a tem
pos recentes e, quem sabe, a épocas mais negras 
ou endereçamento do Brasil para o exemplo pro
fundamente negro de outros países, aqueles que 
desejam isso usam essas táticas de enlamear in
distintamente, utilizam métodos que não são 
compatíveis com a dignidade humana, usam 
aquelas acusações àmplas, vazias, que se amol
dam a qualquer circunstância, ainda mais ten
do-se em vista a leviandade humana, que é muito 
grande e que é multo afeita a_ aceitar -essas táticas, 
esses métodos, esses meios, que considero fas
cistas. Creio que o que aconteCe em -relãÇão à 
Comissão Parlamentar de lnquérito que apura es
sa intermediação de verbas e os similares que 
surgem por força da arte apuratória, na verdade, 
esses que investem contra essa Comissão usam 
- por que não dizer o nome - um método 
fascista, que deve ser repeUdo por uma Nação 
que tenta sua redemocratização e que quer che
gar à restauração de todos os seus direitos. En
quanto temos as liberdades restauradas, de-certo 
modo usam-se as liberdades de modo _daninho 
para a calúnia, difamação e injúrià. I:: isso que 
está acontecendo, e eu não poderia deixar de 
denominar que isto que ocorre tem um nome: 
fascismo. 

O SR- PRESJDENlE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador Luiz Viana, peço a V. Ex', data 
venla, que encerre o seu pronunciamento, -
evidentemente V. Ex' faz um pronunciamento 

importante de interesse do Seriado -, rilas já 
esgotou o seu tempo por mais de uma hora. Ou
tros oradores_ estão inscritos. 

O SR. UIIZ VIANA - V. Ex' me permite 
ouvir um breve aparte para concluir? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Pois não. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. EX" me p-ermite 
um aparte? 

O SR. UIIZ VIANA- Ouço o nobre Senador 
Nelson Carneiro. 

O Sr .. Nelson Carneiro -Senador Luiz Viana, 
o meu aparte é um pedido de desculpas, pois 
·eu não sabia da realização desta sessão, certa
mente não por culpa da Mesa, mas porque estava 
numa Comissão da Câmara dos deputados, para 
_elabqrar,_jynto__a l!m_@ Comissão designada pelos 
Partidos, um texto que pode ser submetido, opor
tunamente, à apreciação da Assembléia Nacional 
Constituinte. Se soubeSse que V. Ex" ocupar a 
tribuna neste dia e nesta hora para tratar deste 
assunto, aqui estaria. Não ouvi o que V. EJcl' disse, 
mas conheço V. Ex" E, não tendo ouvido, mas 
conhecendo V. Ex", quero subscrever o que V. 
Ex' disse. 

O SR. LCDZ VIANA - Muito agradecido a 
V. Ex' Sr. Presidente, atendendo à recomendação 
de V. Ex', vou concluir o meu discurso. 

O Sl-. Leite Chaves - Gostaria que V. EX' 
me permitisse este aparte. 

O SR. LCUZ VIANA - Eu o perm~. com 
muito prazer. 

O SR- LEITE CHAVES- O!M V. EX' a partir 
de meu Gabinete. E, quando V. Br assouma à 
tnbuna, impõe a esta Casa o merecido silêncio. 
Senador, eu assinei há dias um requerimento va
lorizando, enfatizando a nossa confiança na Co
missão. 

Essa Coinissão tem-que continuar. É um iristru
mento normal do Senado, regulamentar, tem que 
ir até o fmal, sobretudo agora, quando está levan
tando suspeitas grandes e acerca da seriedade 
de setores da Administração Federal. Senador, 
sabe V. EJcl', também que eu pedi nesta Casa o 
comparecimento de um Ministro que faz acusa
çõeS a determinados Senadores. Aliás, não são 
nem acusações, mas levanta suspeitas sobre o 
comportamento de Senadores. Fora eu um des
ses Senadores, a primeira coisa que eu faria seria 
subscrever o requerimento, para que o acusador 
aqui comparecesse e, tanqüilamente, fiZesse a sua 
acusação, porque, Senador, com essas Suspeitas, 
a Comissão perde um pouco de sua credibilidade, 
comprometendo o seu valioso serviço. 

Juiz suspeito pode dar a s_entenç:a mais justa, 
mas a sentença é suspeita. 

O Sr. José lgnáclo Ferreira- V. EX' não 
tem -o direito de investir sutilmente contra uma 
Comissão e coiltr-a oS seus Colegas. 

O Sr. Leite Chaves- O senador Luiz Viana 
está me_ assegurando o aparte. 

O Sr.ltamar Franco- (Fora do Microfone) 

0-Sr. Leite ChaveS -=-o SerladãrLuiz Viana ... 

O SR- PRESJDENlE (Humberto Lucena) -
Senador hamar Franco .. ~ 

O Sr. Leite Chaves - O Senador Luiz Viana 
está me assegurando o aparte. Se não fizer esse 
caminho_. 

O Sr. Itamar Franco- V. EX' não tem nem 
_o direito nem_ autoridade moraL. 

O Sr. Leite Chaves - Se náo quiser este 
cãminho, só tem outro. Qual é o outro caminho? 
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o· Sr. MendeS Canale- SUStentamos o -que 
falamos, Senador. 

--o Sr. Itamar Franco -É o que faremos, 
EX' ... 

(is r. Leite Chaves-Se nãO for este o cami
nho ... 

O SR. PRESJDENlE (Humberto Lucena) -
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que evitem 
os debates paralelos. 

O Sr. LeJte Chaves- ... que a Cofnissão esco
lheu, usar um advogado digno e fazer interpelação 
do Presidente ou, então, ele que mande os docu
mentos. Estes são os dois caminhos. Quanto ao 
aparte do Senador Itamar Franco, é um fato co
nhecido e esclarecido. Todos sabem que fui um 
J:tomem_ que no Al-5 se levantou para condenar 
os torturadores, defender o direito humano dos 
tOrturados. 

O Sr. Itamar Franco -Todos nós condena
mos, não foi s6 V. EX' .-

0 Sr. Leite Chaves- Fui a única voz. 

O Sr.ltamar Franco -Inclusive defendemos 
v.~aqui. 

O Sr. Leite Chaves- Não predsava de defe
sa, porque V. Ex- e todos estavam silentes e não 
tinham coragem. Eu, como Senador, tive a con
vicção de que um Senador podia condenar a tor
tura. Eu tive a ilusão de que esta Casa era ·um 
fQrur:n para isso. Mas ela se reuniu ... 

.O Sr. Itamar Franco""""':"' Tqdos nós ficamos 
do lado de V. EX' 

O Sr. Leite Chaves- ... Para que eu ftzesse 
uma declaração a pedido deles. E eles não tiveram 
peito para assumir. Depois, na Procuradoria-Geral 
da Justiça MiUtar, levei os torturadores ao conheci
mento público, processando-os. Fique de wna 
vez esclarecido que todos vivem escondendo sua 
pusilanimidade. Nunca tiveram coragem. Nem o 
noss_o üder de então, presente ao plenário. 

O Sr. Itamar Franco- Nem V. Ex• pode 
invocar isto aqui. 

O SR- PRESJDENlE (Humberto Lucena) -
Fazendo soar a campainha- Senador Itamar 
Franco, Solicito a V. Ex' que evite o debate para
lelo. 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex" ... 

O Sr. Leite Chaves -Agora, Sr. Presl_dente 

O SR. PRESJDENlE (Humberto Lucena) -
Senador Leite Chaves, peço a V. EX' que conclua 
o seu aparte ao nobre orador. 

O Sr. J9sé lgnádo Ferreira-Sr. Presidente, 
não vou aceitar isto. 

_ O Sr. Itamar Franco- Não aceitamos isto 
de V. Ex.', não. 

O-Sr. Leite Chaves-Sr. Presidente, passarei 
a _ser agora o acusador contra aqueles que que
rem evitar q-ue os acusadores venham a esta Casa. 
Sou uril defensor da dignidade deste Senado, e 
não -há juiz --honrado... --

~0 Sr. Jamll Haddad- Respeite a dignidade 
do S~nado. 
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O Sr. Leite Chaves- .•. que possa dar a me
lhor sentença se ele não for um juiz insuspeito. 

O Sr.ltamar Franco- V. Ex' tem que respei
tar a dignidade dos outros. 

O Sr. Leite Chaves- Estou com wn requeri
mento, Sr. Presidente, ... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Senador ~ite Chaves, solicito a V. Ex' que encerre 
o ~u aparte ao Senador Luiz Viana, e 'in_Ststo caril 
os Srs. Senadores para que evitem o debate para
lelo. 

O Sr. Leite Chaves-Sr. Presidente, concluo, 
pedindo a V. Ex' designe dia para que o Ministro 
das Comunicações, convocado, compareça a es
ta Casa para os_ seus esclar_ec_imentos, a exemplo 
do que fizeram os dois Ministros_ anteriores que 
aqui estiveram. É tudo q~e tenho a dizer a V. 
Ex' Sr. Presidente, não permito mais que aqueles 
que silenciaram na tortura, que se esconderam,_ 
venham a ser her6is, quando fui a única voz que 
se levantou para defender Manuel Fiel Filho, para 
defender Vladimir Herzog, quando os jamais inter~ 
nacionais publicavam meu aparte e os do País 
eram impedidos de o fazer. Isto está no rneu livro 
"Por um Amanhã de Justiça", onde está tudo 
es<::larecido, inclusive a transição integral do The 
Los Angeles nmes9 que publicou os fatos sobre 
aquele epis6dio, porque os jornais do Brasil esta~ 
vam impedidos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Senador Leite Chaves, conclua o seu aparte. 

O Sr. Leite Chaves -Muito obrigado pelo 
aparte, Senador Luiz Viana. 

O Sr. Jutaby Magalhães -Senador Luiz 
Viana, permite~me V. EX' um aparte? 

O SR. LOIZ VIANA - Antes de conceder 
o aparte a V. ~. gostaria de lembrar ao nosso 
nobre Colega Sénador Leite ChaVeS que o expe
diente que está sendo usado é velho, é muito 
comum- e V. ÓC' é um grande advogado, Levan~ 
ta~se a suspeita contra um juiz integro, de quem 
se tem receio vá proferir uma sentença cOitdena
tória. É isto que se está fazendo aqui, ou melhor, 
lá: está~se querendo inquinar de suspeitos ho~ 
mens da maior respeitabilidade para, depois, vir~ 
se_ aqui dizer que há um, dois ou três caminhões 
de denúndas e de irregularidades. Quero dizer 
também a V, Ex" que podem trazer irregularidade. 
Se trouxerem dois camin,hõ_es, vou_trazer três, 

Concedo o parte a V. Bçt, o_Q_Q~esenado_r_Jutahy 
Magalhães. 

O 81". Jutahy Magalhães- Sr. Senaçlor Luiz 
Vrana, é preciso que ll)_antenhamo_s_.. nesta hora, 
a calma, porque v. ~ faz um pronunciamento 
sobre o aspecto jurídiço da con~tucionalidade 
da CPI e. aborda os outros aspectos qUe' estão 
sendo debatidos sobre _a nossa Comissão. V. EX' 
usa o bom senso, o conhecimento. E teffiOs- fala
do aqui, Já em algumas sessões, em bom senso. 
Infelizmente não temos sempr~ pam_ senso preva~ 
lecendo nesta Casa. Uma maioria- Se O Senador 
Leite Chaves quiser agora eSCutar, qUe esêUte 
uma maioria nesta Casa tem o ac;~i~do os pro
f].unciamentos da CPl, os fatos_ nela ocorridos, tem 
respeitado os nossos trabalhos. Sabemos que há 
Companheiros nossos que fazeffi, corTio O Sena
dor Leite Chaves, ninguém aqui aceita lições de 
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moralidade. Sr. Senador, ninguém aqui aceita Ii~ 
ções do que deve ou não fazer. V. Ex" pode ter 
feito o que entendeu era certo no momento em 
que teve que recuar, mas nós aqui nãO recuamos, 
não, Senhor. Pode ficar V. Ex',,. Eu não tenho 
nada que concordar ou deixar de concordar. O 
,gue tenho_que dizer ao Ministro já o digo há vinte 
anos. Então, V. Ex' agora esr:ute e respeite oS
seus _Cõlegas. V. Ex' fica aí querendo acusar, não 
sei em interesse de quem ... 

O Sr. L.;;tt;; Ctt;.ves- Eu qUerO defender 
ahgn~ ... 

O Sr. Jutaby Magalhães- ?ode ficar ... 

O SR. PRESJDEJIÍTE (Humberto Lucena) -
senador L.e_ite OlavéS, a palavra está com o sena~ 
dor Jutahy Magalhlies. · 

o sr. JUtaby Magalbães -Jt: ~ hão é a 
autoridade maior para defeiider a honra deste 
Senado. 

O Sr. Leite Chaves- Não admito que com~ 
prometam a minha honra. Defendo a honra desta 
casa e defenderei ... 

O Sr. Jutahy Magalhães- Mas V. ~ escu-
te ... 

O Sr. Leite Chaves- Cada um a que respon
da pela sua vida pública. 

. .. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
~.:_~guro a palavra ao Senador Jutahy Magalhães, 
aparteando o Senador Luiz Viana. 

q_Sr. JutaliY Magalhães- V. Ex' de~e,~Sia 
mania de cjuerer pensar que os outros têm receio. 
Ninguém tem receio, não, Sr. S~nador. Aquilo 
qt.!e_ tt:nta~am jogar contra nós já foi reSpondido 
aqui neste plenário também. Se o Sr. Ministro 
quiser vir aqui, que venha. Se ele deixar de vir 
o,t: V!_er!___ ~~o -é problema meu. Se S. Ex' vier, ·aqUi 
esc:otafâ também, porque não tememo.s acusa .. 
ções. Essé:_Sf._~nistro já levantou várias-acusa
ções qúe ~dse!Tipre rest;;oli.didas com fãtos, com 
documentos. Agora, como diz o Senador Luiz_Via
na Filho: dossiê. Se é questão de dqssiê~ Sr. Sena~ 
dor, também podemos trazer aqui não um cami
nhâo, mas uma frota de caminhõeS com dossiês. 
Mas nàõ é Isto que queremos, Sr. SenadOr. QUere..
mos f~~ _llm trabalho de apuração- dos fãtos, 
um trabalho em qu-e essas_questões não sejam 
levadas com esse clima de emocionalidade; que
remos f~er um levantamento de caso por caso. 
Não serão açt.(Si}ç_ões -qUe nos_ irão desviar desse 
caminho que seguimos. Ninguém está lá na base 
da emotividade, querendo acusar quem quer que 
s~ja~-~ a~~es que estão sendo feitas na CP! 
sãf? feitas pelos _ex~auxiliafes d~ste governo, não 
são feitas pelos Senadores, nãQ. Até agora, todãs 
as acusações levantadas foram feitas por ex-Mi
nistros deste Ooverno, por ex~Secretário-Geial 
deste _Governo,_ por ex~Chefe_s de_ Gabirietes deste 
Govemo~~~O -~es_ qUe eslãó: fãlanao. Por -~Se, 
Sr. Senactor, V. Ex' não dará lição de motal aqui 
a ninguém, e pode ter a certeza d_e que não so(Ílos 
n6s que estamos impedindo qu querendo q~e 
o_Sr._ Ministro_y~nha ou não. Ninguém está preO.. 
cupado com isto. Se ele mantiver um tratamento 
dign9 _desta Casã, Será-respondido na mesma for
ma. Se quiser vir coin aS molequeiras que é capaz 
de fazer ~_cada instante, também será respondido 
da mesma m;;meira~ _!'ião estamos aqui para nos 
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fie~ defendendo de leviandades das quais nin
guem __ assun:te a responsabilidade. Vamos inter~ 
pelar, sim. Vamos interpelar a autoridade maior 
deste País, - que responda pelo Governo que 
preside -, para dizer se ~stem ou não existem 
acusaç~ contra os Senadores. t;sta interpelação 
é que acredito deva ser, feita. Por isso, ·sr. Presi~ 
dente, ilãO estou aqui para dar ~s explicaçõéS 
ao Sr. Senador Leite Chélv:es. Já as deLaQs m~S 
Colegas de Senado no "':'omento _oportuno. Seí 
o quanto custa -a pessoa ler um jÕrila1 que diz 
que tivemos respónsabilidade no déficit do Banco 
do Estado, no rombo do Banco do Estado de 
64 milhões de cruzados. Sei o quanto ·custa a 
cada um de nós isto, e quanto me custa ler o 
jornal que está estampando na primeira página 
uma declaração dessas. Q_\,lem é o autor da decla
ração? Ninguém. Ninguém é o autor da dedara~ 
ção. Mas sabemos de onde partem essas flotícias. 
Çomo posso responder? Com wn documento 
do Banco Central de que não existe nada, com 
um docwnento do Banco do E;stadO dizendo que 
nunca dei um centavo de prejUízo àquela institui
ção, como a todas as outras acusações que o 
$_!. ~~~tro das Comunicações fez durante vinte 
anos de b~gas, de lutas. Ele não briga, não luta 
politicamente com idéias, com pensamentos, 
com defeSa de posições. Muitos dos que aqui 
estão, que divergiram num momento qualquer 
do Sr. Ministro das Comunicações, tiveram as 
suas vidas, a sUà honra, a Sua dignidade atingidas, 
coro a tentativa de agressão deste Ministro. t: a 
m~eira C9m~ S. Ex' sabe agir. Não sabe agir 
de outra forma. Então, por isto é que digo que 
a resposta será sempre dada numa dose um pou~ 
·co superior àquela que vier para cá. Sr. Presidente, 
se esta Casa quiser ouvir o Ministro, que ouça. 
S. E'.x' também ouvirá a resposta que qi.rlsermõs 
dar. Ouvirá aqui pessoas dignas que não receiã:m 
calúnias, Sabemos das repercussões peNersas 
que a maledicência impõe. Sabemos que essas 
calúnias ficam_ na mente de alguns, _para vir aqui 

-um Senador da República, Senador Leite ChaVes, 
dizer que as nossas honras foram atingidas. Não, 
Senador, ninguém _çiessa CPf- e esta é a satisfa
ção que tenho de dizer aos elementos que querem 
acabar com essa cri-, ninguém vai_ recuàr. Ire
mos até o final, para apontar aquilO que juiQaimcis 
que está errado. Ninguém tem receiO de li.ãda. 
EstoU aqui para responder ao que quiserem, mas 
assumam a responsabilidade das acusações, e 
as façam diretamente, para que seja respondJdas 
na medida em que se faça necessário e no tOm 
que for necessá:rto. Já çiesafiei o Sr. M.injstr9 para 
colocar a sua vida à disposição de auditorias< Eu 
faço· isto, permito que examinem a minha vida, 
mas quero resposta idêntica, permissão idêntica. 
E há três anos faço este desafio na Bahiã e esse 
Ministro nunca• o aceitou. Quem pode colocar 
a vida de seu pai e de seus falhos para ser exami
nada por quem quer que seja não tem que temer 
ninguém. No meu nome está tudo o_ que tenho, 
mas no nome de S. Ex" está muito pouca ~biSa 
do que S. Ex' tem. Quero cl_a vida de todos nós 
um levantamento global, para ·saberfnos quem 
é que tem que prestar contas a esta Nação .. Sena
dor Leite Chaves, pare de querer dar liç~o. V. EX' 
não tem a autoridade necessária para dar lição 
aos seus Colegas. 

O Sr. Leite Chaves- Vou mostrar a V. Ex' 
QUe agora é que vou passar a ter. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Solicito ao Senador Luiz Viana conclua o seu pro
nunciamento, e não conceda mais apartes, dado 
o adiantado da hora._ 

O Sr. Nelson Carneiro -Senador Luiz Viana, 
peço a V. Ex? que me conceda um rápido aparte. 

O SR. L<IIZ VIANA - Com prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador 
Luiz Viana, o Senado tem convocado ministros 
para expor assuntos da sua Pasta, esta é a nossa 
função. Não podemos convocar um Ministro-que 
anuncia que comparecerá ao Senado para agredir 
os senadores, para injuriar os senadores, isso não 
pode merecer o apoio do Senado Federal. Temos 
que rejeftar o requerimento do Senador U!_lte Cha
ves. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Peço aos Srs. Senadores que ouçam a concJusã.P 
do pronunciamento do Senador Luiz_ Viail:a. 

O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
V. Ex" falará em seguida ao discurso do Senador 
Luiz Viana. 

O Sr. Leite Chaves- Eu aguardo, Sr. Presi~ 
dente. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Após a palavra do Senador Lulz Viãna, já está 
inscrito, para um explicação pessoal, o Senador 
José lgnádo Ferreira. Em Seguida, V. EX' poderá 
falar. 

O SR. LWZ VIANA - Sr. Presidente e Srs. 
Senadores. .. 

O Sr. Mendes Canale- Toda vida respeitei 
V. Ex', mas V. Ex' faltou com o respeito para com 
todos os seus colegas. Somos senadores da Re-
pública e nunca recuaremos da nossa posição. 

O Sr. Leite Chaves- Tenham cuidado! 5e 
alguém se aproximar ... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena. Fa~ 
zendo soar a campainha.) - Solicito aos Srs. 
Senadores permitam que o Senador Luiz Viana 
conclua o seu pronunciamento, sob pena de sus
pender a sessão. 

O SR. LWZ VIANA - Por tudo Isto que tive 
oportunidade de diz.er_ c:;omo _beO)_Qbserva o Prof. 
Roberto Rosas, "as Comissões ParlamentareS de 
Inquérito têm notável_ influência lia vida política 
de um aís". Não irilpOrtam os atritOs entre o. Exe
cutivo e_o Legislativo a que se refere Tetfõn.d 
Taylor, citado por Pedro Aleixo no relatório sobre 
o rumoroso inquérito do IBAD, pois o fundamen
tal é que o Legislativo exerça na sua plenitude 
o seu direito de fiscalizar. 

Não tenho dúvida, Sr. Presidente, a COnÍissão 
vai concluir e também não tenho dúvida de que 
dela não sairá pessoalmente arranhado o Presi
dente José Samey, que acreditamos, e_ só temos 
motivos para Isto, seja um homem honrado, um 
homem digno, mas que precisa realmente cola
borar com o Legislativo, para que cheguemos 
à conclusão da ve_rdade. Esta, a função primacial 
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do Congresso, que dela não pode abrir mão, sob 
pena de perder a confiança do País. 

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

Durante o discurso do Sr. Luiz Wana.. o 
Sr. Dirceu Camefro deixa a cadeira da Presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Humberto 
Lucena. 

O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra o nobre Senador Ronan Tito, para 
uma questão de ordem. 

O SR. ROl'IAN TITO (PMDB - MG. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, peço a V. Ex" encerrar esta ses
são, porque estamos em tratativas, dois grupos 
na ConstitWnte, para ver se chegamos a um acor· 
do no que tange à reforma agrária, um dos proble
mas mais sérios deste País, "e seria muito bom 
qUe todos oS Seriadores aqui presentes fosSem 
pãra -esse aCoràO.-Por ISiOineSiTu:>,-peço o encer
ramento desta sessão. (Muito bem!) 

O SR. PRESJDEN1E (Humberto Lucena) -
Nobre Senador Ronan Tito, a Presidência gostaria 
de at~der ao apelo de V. Ex'! Entretanto, há vários 
Sra. Senadores inscritos. Pediria, e_ntão, a colabo
ração de todos _para ir ao encontro dos reclamos 
de V. Ex', que são justos. Perguntaria aos Srs. 
oradores inscritos se desistem da sua inscrição, 
porque só assim poderei encerrar a presente ses
são, Já que ela, regimentalmente, tem a duração 
de, pelo menos, quatro horas. _ 

·· O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, estou 
inscrito _e peço que cancele_ a_ minha inscrição, 
por favor. 

O Sr. Pompeu de Sousa --Sr. Presidente, 
também peço o cancelamento da minha inseri· 
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O-Senador Ronan Tito desistiu da su<:~ inscrição, 
e também o· Senador Pompeu de Sousa. Ternos 
inscrito ainda para explicação pessoal, o Senador 
José fgnácio Ferreira. S. Ex'! desiste da inscrição? 

O Sr. José lgnádo Ferreira -Sr. Presidente, 
se todos desistirem da explicação pessoal, eu de
sisto, apesar de ser um· prejudicado com este 
_fato, porque eu- precisaria falar ao Senado, diante 
da conveniência que emergiu, em face dos deba
tes aqui, muito ariteS -dó entrevere havido. 

. <?_ 8~ PREsiDENTE (Hum)?erto Lucena) _: 
V. EX' mantém·, então, a sua inscrição? 

O Sr. José lgnádo Ferreira - Solicito a 
V. Ex' faça a inesma indagação aos demais inscri
tos para explicação pe~soal. 

O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) -
Pois não. Só há. V. EX' e o Senador Leite Chaves 
mscrnospara explicação pessoal. -- ---

__ OSr.l.eJte cliaveS-Eu m'ante.nho, sr: Presi
dente. 

O Sr. José lgnádo Fen-eira- Eu também, 
Sr. Presidente. 

_ O SR. PRESIDErtTE (Humberto Lucena) -
O Senador Leite Chaves tnantém e V. Ex'! também, 
Senador José lgnácio Ferreira. 
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_ O Sr • .M.arcondes Gadelha - Pela ordem, 
Sr. Presidente. 

. 6 SR. PRé!IDENTE (HlJ!Tlberto lucena) -
Tem a palavra o nobre Senador Marcondes Ga
delha. 

O SR. MARCOJ'IÓi;:S GAoEI..fiA (PFL -
PS._ Pela ordem. Sem revisão-do orador.) --Sr. 
Presidente, estou inscrft6 -para falar com"Ç> Líder 
do PFL em resposta ao Senador Lulz Vaana. Esta 
liderança també:m se __ sente prejudicada por nã.o 
ter possibilidade de apresentar o contraditório a 
S. EX'._ Entretanto, rec.onhece que não há clima 
para o prosseguimento dos trabal~s. Atingimos 
um nível emocional onde não é possível mais 
qualquer discusSão produtiva. De maneira que 
reservo-me para responder ao Senador Luiz Viana 
em outr~ 4)Casião, e sustento a: proposta do Sena
dor Ronan Tito de se -encerrar a sessão. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, 
pela ordem. 

O Sr. Nabor Júnior- sr. Presidente, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Pediu a palavra, pela ordem, o nobre Senador 
Nabor Júnior. 

O SR. !'lABOR JÚNIOR (PMDB- AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente: 

Quero reiterar o apelo formulado pelo Senador 
Ronan Tito a V. EX, no· sentido de que V. Ex' 
determine o encerramento _desta sessão, tendo 
em ViSta o clima emocional que se apoderou do 
ânimo dos Srs. Seruidores, e p3ra s_e àvltar canse.~ 
qüências mais desagradáveis (Jue venhain a com
prometer a imagem ·desta Casa perante a opinião 
Púl?1ica. : 

.tio entanto, se v. Ex' e-ntender pOr bem não 
suspender a sessão, quero invocar o art. 187 do 
nosso Regimento lfiiemo, que Cliz: 

, :'Fmda a, Hora do Expediente, passar-se-á 
à_- Ordem do Dia." - - - · . 

- De acordo com o mesmo Regimento, o pi!rfodo 
do Expediente é de apenas uma hora, e já estamos 
há mais de duas horas do infcio da sessão. Conse-
qüentemeJ1te, se V, Ex' entend~r _ná_o suspender 
a sessão, solicito, na forma regimental, que V. 
Ex' passe imediatamente a apreciar a Ordem do 
Dia dos nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Presidência, respondendo à questão de ordem 
de V. Ex', reconhece que, realmente, desde o mo
mento ein que aqui chegamos, a Hoféldo Expe
_l:liente já estava ultrapassada, isto pela importân
cia dõ pronuriciamento do nobre Senador Luiz 
V ta na. 

Em faê:e do ocorrido, a Presidência vai apenas 
conceder a palavra; para explicação pessoal, aos 
Senadores José lgnácio Ferreira e Leite Chaves, 
por cinco minutos Cada-Wri; soU citando a ambos 
que colaborem' paia a.1i8riqililidade da sessão, 
a fim de que possamos passar à Ordem do Dia, 
em seguida, conforme lembra V. Ex' 

O Sr. M.ansueto de Lavor- St. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

_ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a paJavra, pela ordem, ao nobre Senador 
Mansueto de Lavor. 
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O SR. MAI'ISUETO DE lAVOR (PMDB -
PE. PeJa ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, desisto da minha inscrição e apelo 
para V. ~ no sentido de que, não havendo clima 
- a realidade é esta - para continuarmos os 
trabalhos, inclusive clima para darmos expllca
ções pessoais, baseado neste fato e usando dos 
poderes regimentais, V. Ex' suspenda, de ime-
diato, esta sessão. _ 

É o apelo que faço, Sr. Presidente. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma qúestão de ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Cohcedo a V. Ex' a Palavra. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB-:- CE. Para uma questão de ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo em 
vista o que acaba de acontecer aqui, no Senado 
Féderal, formulo a seguinte questão de ordem: 
que V. Ex', consu1tando o Senador Leite Chaves, 
fizesse retirar dos Anais toda essa parte que con
tém esse mal-entendido e que V. Ex' consultasse 
o Senador Leite Chaves--se S. Ex' retira o seu 
pedido, embora apenas oral, da convocação do 
.Ministro Antônio Carlos Magalhães, para que aqui 
viesse falar sobre suas acusações. 
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último caso, os tais sepulcros caiados de_que_fa1a 
a Bíblia. 

Sr. Presidente; o -importante é que, seja honra 
objetiva, seja ho.nra subjetiva, a ninguém é dada 
a condição de defender a honra de outrem._ A 
honra é algo ínsito em cada um. Não faz sentido 
ouvirem-se vozes de defesa da honra de terceiros. 
A honra é de cada um e cada um defende a 
sua. 

A raz_ã_o dessas colocações foi o episódio que 
passou. Eu estou procurando, evidentemente, co
locar as coisas em termos racionais e serenos. 
Ninguém defende a honra dos outros. Cada um 
é que defende a sua. É um absurdo, rematado 
-pretender-se defender a honra de terceiros. Tam
bém não há que se falar em honra do Senado, 
e sim honra de cada um dos Srs. Senadores; 
neste_momento1 Sr. Presidente, tropel das injúrias 
e das calúnias aumenta contra cada um dos Srs. 
Seri"ãdoi'eS. Neste momento, emerge em imPor
tância a necessidade de V. EX', Sr. Presidente 
Humberto Lucena, não s6 clamar pela ordem na 
Casa - como tão eficientemente procede em 
Plenário. Emerge a necessidade de V. Ex" aferir 
bem o que está ocorrenc:~o nesse contexto de cir
curistâncias que começam por atingir um Sena
dor, depois outro e depois outro. E a CaSa precisa 
tomar providências a respeito. 

Tenho a impressão de que o Senador Leite . 
Não fica bem, Sr. Presidente, a um Ministro 

de Estado, a um homem que ocupa a alta digni
dade de um Minfstério de Estado neste País, pro
ceder da maneira como têm procedido certas 
figuras do primeÚ'O escalão do Governo. Não fica 
bem. Para isto o povo Já fora tem um nome, e 
este nome é chantagem. 

Chaves, com a boa vontade de que é possuidor, 
.poderá endossar esse requerimento, para que isso 
não conste dos Anais. e inclusive não haja esse 
pedido da presença indesejada do Sr. Antônio 
Carlos Magalhães. 

Gostaria que V. 'Ext ouvisse o Senador Leite 
Chaves a respeito desta minha questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, eu diria 
que não há propriamente uma questão de ordem 
levantada por V. Ex" -- - --

Quanto as palavras pronunciadas pelo Senador 
Leite Chaves e outros Srs. Seriááores, de acordo 
com a minha competência, vou rever as notas 
taquigráficas, no sentido de que elas se atenham 
rigorosamente ao Re'gimento Interno do Senéido. 

Sobre o requerimento_ do Senador Leite Clia
ves. é uma proposição, não foi ainda incluída na 
Ordem do Dia, porque está dependendo de enten
dimentos que estou mantendo com os üderes 
dos diversos Partidos no Senado. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador José Ignácio 
Ferreira, para explicação pesSoal, põr cinco mi
mltos. 

O SR. JOSÉ JGNÁCIO FERREIRA (PMDB 
-ES. Para explicação pessoal.) -Sr. Presidente, 
reitero a V. &I' e à Ças;;1 que só estou falando 
pela impossibilidade de que ambos os que Solici
tamos a explicação pessoal retiremos juntos. O 
Senador Leite Chaves não retira, então, por _esta 
razão, me vejo compelido a ta"mbém falar. V. Ex' 
e a Casa haverão de compreender as minhas mo
tivações. 

Sr. Presidente, a honra tem sempre um con
ceito subjetivo. OS juristas, entretm:tt9. costuma!!l_ 
distinguir na honra dois segn:tentos: o que ~ria 
a honra subjetiva ou dignidade e o que sena a 
honra objetiva_o_u_reputação. Alguém pode não 
ter dignidade e ter b®~rwutaç_ão, E alguém pode 
ter boa reputação e nà9 ter dignidade. São, neste 

Na República,_ o nome bem expressa - r:es 
pubUca, e coisa pública -, não pode deixar de 
ter visib_ilidade, ter transparência. A república ou 
e transparente e aerada, ou não é república. É 
necessário que aqueles que esgrimem dossiês, 
que quase certamente hão existem, tenham a co
ragem de exibi-los para conhecimento da socie
dade civü brasileira. 

Pior, Sr. ~esidente, do que o assaltante comum 
é o assaltante da honra alheta. Porque o assaltante 
comum tem o propósito de enriquecer a si mes
mo, de trazer para si, para o seu próprio bolso, 
o que ele apanha do outro_ O assaltante da honra 
al}1eia ~ mais perigoso, mais torPe, mais abjeto 
do que o assaltante comum, porque ele rouba 
dos outros o que empobrece mas que a ele não 
enriquece. Toma dos outros aquilo que é segura
mente maior do que a própria vida; toma dos 
outros-o bem mais valioso, que é a honrai Mais 
indignos, mais abjetóS-do que os assaltantes co-· 
muns são, portanto, os assaltantes da honra 
alheia. Não fica bem a um Ministro de Estado 
esse procedimento; não fica -bem a um Governo, 
que se diz sério. acolher gente dess_e tipo nos 
seUS -escarões. É profundamente rãmentável_que 
issO -õC:Orra. É Perfeitamente- riOimal que sena
dores que não vêein esse fato ocoiTer, se reúnam 
e busquem defender-se através de advogados por 
eles constituídos, por eles pagos, se honofários 
aceitem. Atril:iuíram ao Senador Carlos Chiarelli 
a promoção junto ao Governo de esforços no 

-~sentido de que o Governo adquirisse cebolas po
dres: POis bem, Sr. Presidente, vou utilizar a figura 
e o exemPlo: não há nesta C6inisSão rlerihum 
homem-cebola. Todos ~em os caroçol E sabemru 
defe!lder a nossa_ honra! Toda vez que alguém 
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- seja quem for - acutilar a nossa honra, com 
injúria ou com calúnia, saberemos defendê-la. 
(Muito bem!) · 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, reitero 
a V. Ex' o pedido de encerramento desta sessão, 
porque já não temos quorum, nem o quorum 
mfrlimo para a abertura, não temos sequer onze 
Senadores no plenário. Portanto, peço a V. EX' 
o encerramento desta sessão. 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador Ronan Tito, a Mesa constata a 
presença de mais de onze Senadores no plenário. 
Portanto tem a palavra, para expücação pessoal, 
o Senador Leite Chaves. Peço-a S. Ex' seja breve 
e contribua para a ordem da sessão~ O nobre 
Senador Leite Chaves tem dnco minutas. 

O SR- LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: -- - - -~--- --

Falo, para ~!i_cação pessoal, porque fui dtado 
de maneira duvidosa, desprimorosa. Assisti ao iní
cio desta sessão de meu gabinete, cheguei ao 
plenário e dei apenas um aparte. Houve uma ex
plosão e fiquei surpreso. 

Sr. Presidente, tudo o que eu fiz foi dirigir a 
V. Ex' um requerimento com a assinatura da 
maioria das üderanças- desta Casa, para que o 
Ministro das Comunicações- aqui estivesse pre
sente e pudesse, então, esdarecer aquelas dúvi
das levantadas contra alguns Senadores. Mas, 
qüahdo S. ~ cita Senadores, envolve a Casa, 
sobretudo se eles não se defenderem de forma 
cabal. Quando o Senador José Ignácio Ferreira 
disse que nós s6 temos o dever de defender a 
nossa honra, S. Ex' talvez esquece um princípio 
regulamentar que nos obriga a defender a honra 
do Senado e a termos comportamento compa
tível com o de_coro e a sua dignidade..Todos nós 
temos o direito e o dever de defender a nossa 
honra. a de qualquer Senador injuriado e, sobre
tudo, do Parlamento. Não há corporação oficia] 
que não tenha este dever. 

Então, Sr. Presidente, eu espero que V. Ex' aco
lha esse requerimento. Dois outros Ministros aqui 
estiveram por igual solicitação. E este, por que 
não virá? 

Outra coisa, Sr. Presidente, estou defendendo 
alguém? Não, pelo contrário. A Casa talvez não 
me conheça. Sou um defensor da honra deste 
País, em qualquer circunstância. Explico antes 
que eu sou um Senador, que na História deste 
País, seguramente, há outros na mesma situação, 
fui eleito sem receber ajuda financeira bU econô
mica de quem quer que seja. Se alguém disser 
que fez um favor a Leite Chaves tragam-no aqui. 
Eu vendi bens meus para custear toda a minha 
campanha. Ninguém acreditava no PMDB. Muitos 
éi.Os meus companheiros, no Paraná, não saíram 
como candidatos porque temiam o AI-5, o insu· 
cesso certo. Àquela ocasião, seja a cé1mpanha 
eleitoral para o Senado, não permitia a mais remo
ta hipótese de vitória. 

Como advogado do Banco do Brasil e corno 
advogado privada, eu nunca tive outro compor
tamento na vida. Nesta Casa, eu me sinto atingido 
se este· Ministro não vier dizer, -ou escla:i'ecer as 
-suas dúvidas- sobre-o Senado. E disse mais, que 
fiquei com suspeição sobre o_que dissera. Quan
do eu estava no meu gabinete, recebi um ex-Se
nador desta Casa, ex-Governador, que vinha com 
wna carta pronta, para que eu a assinasse, indi-
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cando, ao credenciamento de uma rádio, uma 
pessoa de São Paulo. O ex-Senador nao era de 
São Paulo. Eu disse: 

-Mas Senador, como? Por quê!? 
Ele disSe: -------- - -
-Olha, o próprio Antônio Carlos Magalhães 

disse que era conveniente que um Setiadõfalilpa~ 
rasse o pedido, para fortalecer sua posição no 
fato. 

Eu, já vendo quais eram as intenções, embora 
normal o pedido, não o assinei, e disse isto no 
plenário no instante em que defendi o requeri
mento. 

Sou, assim, pela Comissão, e ela terá que Ir 
até o fim, porque do contrário, o Senado ficará 
mal. Agora, Sr. Presidente, não pode urna comis
são pairando suspeita sobre um de seus mem
bros. 

Disse de mim para mim: 
-Mas como? O Senado quer moralizar os ou

tros quando está em situação de suspeita. 
Então, Sr. Presidente, não há nada de mais, 

quer dizer, o Ministro tem que vir. O pedido foi 
.regimenta], V. EX' o acolheu, Outra coisa, {em 
a maioria das assinaturas dos Uderes. Espero que 
V. EX faça a convocação. Estarei aqui para inter
pelar o Ministro, mas interpelar como senador, 
inclusive como advogado. Então, não há preocu
pação de ofensa, não vejo porquê. ·Eu, se fosse 
acusado de qualquer coisa, por quem quer que 
seja, seria o primeiro a formu1ar o requerimento. 
Ele terá que vir. 

Não vejo mesmo que essas acusações sejam 
tão violentas, que comprometam tanto, porq4.e 
políticos têm o .dever de encaminhar pessoas, fir
mas, pretensões, mas nunca de forma suspeita. 
Ele que se expUque. Eu serei o primeiro inter
pelante. 

Quero explicar pela última vez um episódio que 
houve na Casa. E a última vez, Sr. Presidente, 
que o farei, que me pennito falar rUsso. Eles pen
sam que me afrontam. O que se dis~utia na época, 
vou explicar, repito pela última vez, o que se discu
tia na época era a tortura do Herzog. Diziam que 
Herzog falecera em razão de suicídio~. O Senador 
Franco Montara, com toda a cautela, estava to
cando nesse caso, e dei um aparte, na época, 
dizendo que os militares, as forças müitares têm 
outra designação, outro desígnio. Elas não podem 
admitir isso e nem podem participar disso. Disse 
até que Hitler, quando tinha .. que cometer casos 
dessa natureza, vestia suas milícias de negro, parn 
não comprometer o seu Exército. Foi esse o apar
te. Então, isso foi um Deus nos acuda O Presi
dente Magalhães Pinto resolveU a tensão retiran
do--o dos Anais. Era urna atribuição dele, como 
de V. EX retirar de discurso qualquer expressão 
ofensiva. o .. aparte foi retirado e eu não podia 
protestar. Podia eu protestar contra a retirada, 
quando o Presidente estava no seu dever funcio
nal? Mas, o que ocorre? Tempos depois, o aparte 
constou do Dládo Oftclal. Ai foi outro problema. 
A imprensa estrangeira toda foi ao meu gabinete 
saber o que iria ocorrer. Parece que os órgãos 
de informação da época quiseram que o aparte 
constasse. Então, antes de qualquer jornalista no 
Brasil perceber o fato, estava no meu gabinete 
jornalistas do Time, The Los Angeles Times.. 
lbe rtew York 11mes. Então, o jornal foi reco
lhido e publicado outro sem o meu aparte. O 
Senador Magalhães Pinto, na época, teve diHcul-

dade em recolher a edição, mas o PetrôrUo Porte
lia, Uder do Governo, o fez em seu lugar, 

O grupo golpista, já em ação para derrubar 
-o Geisel, deu outra conotação ao aparte, dizendo 
que o chamei de Hitler e que eqinj:iarara as Forçãs 
Armadas às suas "SS". 

A um telefonema de PetrOnio, disse_que ia es
clarecer essa aleivosia em plenário. Aí, PetrOnio, 
Líder da ARENÃ, se acertou com o próprio Mon
tara, e eu disse: "Mas faço questão de fazer um 
esclaiéCimento, dizer o que é que eu disse". Por
que defendíamoS o Presidente Geisel, naquele ins
tante em que S. E.x' estava na iminência de sofrer 
um golpe, quando o Ministro do Exército era Sílvio 
Frota. Pois bem, mas a sessão demoro.u, era en
tardecer, e começaram a dizer que eu ia fazer 
urna retratação. Á. determinada altura eu disse: 
-"Montara, você é o meu Uder. Então, poderia 
dar uma explicação, porque vão pensar que isso 
é uma retratação, quando vou fazer um esclareci
mento normal". Uma nota que mostrará, inclu
sive, a alguns jornalistas. Pois bem, Montoro mos
trava-se receoso, inseguro. Disse-lhe eu: "Sena.:. 
dor Montare, vou fazer essa declaração para não 
fecharE;m esta Casa. E, depois. me acusaram de 
irresponsabüidade, como o fiZeram com o Depu
tado Márcio Moreira Alves, até hoje responsável 
pelo Al-5. Eu disse: ''Vou ler, mas você não será 
mals Lider nesta Casa com o meu voto". 

Sr. Presidente, eu li a nota ante o silêncio abso
luto de todos, Petrônio, üder; Eurico Rezende Vi
ce-üder que, Sendo o mais insuflador, nessa hora 
estava mWto aquiescente, .eu li. Os jornais não 
publicaram, no Brasü, o meu aparte; nem O Esta
do de S. Paulo, que era o mais ousado, porque 
o próprio Ministro da Justiça. Armando Falcão, 
telefonou dizendo:- "Olhe, vocês não publiquem 

- . o aparte do Senador". Todo ·o Brasil sabia que 
havia uma dificuldade, mas ninguém conheda 
o meu aparte. FlZ a declaração e, no dia seguinte, 
estava estampado nestes termos: "O Seitador Lei
te Chaves se retratou no Senado, A ARENA ficou 
aliviada. o MDB aliviado, tranqUilizou-se, Assumi 
essa responsabilidade. 

Esses que hoje me acusam, sabiam da tortura 
e da morte do Vladimir Herzog, do Manuel Fiel 
F~ho, mas ficaram silentes. São voze.s que .hoje 
se fazem ouvir para me acusar, mas, na época, 
ficaram silenciosos e. omissos ante os gritos de 
Henog. 

Sr, Presidente, só" para terminar, houve o çaso, 
houve o episódio; as circunstâncias levaram-me 
a ser Procurador-Geral da Justiça Militar e aqueles 
torturadores de.Rubens Paiva foram descobertos 
em decorrência de nossa ação. 

O Promotor que indiquei para o caso foi retirado 
no instante em que estava fazendo a denúncia 
deles. Ao voltar para o Senado, fui substituído 
por uma pessoa com pensamento completamen
te diferente. Mas quando O Globo publicou que 
o Promotor foi removido no instante em que ofe
recia a denúncia, eu transcrevi o jom& nesta Casa 
- está transcrito nos Anais - e mostrei como 
tranSfOrmaram os ossos· de Rubens PaiVa em os
sos de gaivota, ou seja, usaram outros ossos, colo-
caiãffi outrO· legiSta para examiná-los e este deu 
laudo de que aquéles que examinaram eram os
sos de gaivota, ossos marinhos. Aquela altura os 
de _Rubens Paiva já"tinham desaparecido. 

Sr. Presidente, o que quero de Y. ·Ex'· é isto 
que me fez, assegurando-me a palavra, e que 
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marque data para a presença do Ministro. Com 
isso, o Senado ficará fortaleddo e respeitado. Nao 
creio que existam acusações maiores, mas haverá 
oportunidade para que os próprios SenadOres que 
foram injuriados pOssam responder. Eu serei o 
interpelante, porque assinei o Requerimento em 
primeiro lugar. 

Desta forma, estou defendendo a honra desta 
Casa e defendê-la-ei até o fmal. Quero que essa 
ComiSsão chegue ao final, mas que sobre ela 
não pese suspeita de qualquer forma, porque se 
continuarem essas suspeitas ... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Pediria a V. EX' que encerrásse. 

O SR. lEITE CHAVES- Encerro, Sr. Presi
dente, mas fica claro: estarei ao lado dos nobre 
Senadores. defendendo a honra desta Casa e de 
todos eles. A única maneira que conheço para 
que façamos isto, porque somos uma Casa públi
ca, é que o Ministro venha aqui. E por que não 
à Comissão? Porque criaria problemas Pessoais, 
ali estão algumas das pessoas que se consideram 
injuriadas. 

De forma, Sr. Presidente, que isso fique esclare
cido, de urna vez por todas. 

Outra coisa, o Senador Itamar Franco; um dos 
homens mais dignos desta Casa, agitou-se. Nun
ca ftz acus.Jções a S. EX' oU aO-Sen."ador Mendes 
Canale. Nunca! Eles não são nem acusados! São 
pessoas dé. mals alta dignidade! Agora, Sr. Presi
dente, notei que alguém ficou nervoso e podia 
ãproxlrriar-se. Eu digo que não se aproxime, por
que se vier me agredir ... Não façam isso ... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Senador Leite Chaves, solicito que V. EX- conclua 
sua intervenção. 

. O SR. LEITE CHAVES-Qualquer um i Que 
não ouse fazer Isso! Eu não ofendi ninguém! E, 
Senador Itamar Franco, V. Ex!' é ·urna das peSsOas 
mais queridas e respeitadas, o próprio Presidente 
da Cornisslo. Eu não acusei ninQU.érri, pelo con
trário, eu quero que esse Ministro venha, porque 
acho uma injúria. Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
V. EX" conclua, nobre Senador, porque o seu tem
pojá está esgotado. 

O SR. LEITE CHAVES- Encerro, Sr. Presi
dente, e espero que V. ~ marque data para que 
eSte Ministro venha, que eu quero interpelá-lo e 
obter ·cabaJ esclarecimento do fato. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ...,... 
Seilador Leite Chaves, a Presidência não pode 
~arcar data para a presença do Sr .. Ministro das 
Comunicações, porque a sua convocação depen
de de dec"são de Plenário do Senado, oportu~ 
namente. 

O Sr. JamD Haddad- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. · 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucenat
Tem a palavra V. EX' 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - R.J. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
peço à Mesa retire a minha assinatura. de üder 
elo requeri.inento de convocação do MinistroAnt;?

. nio Carla:: Magalhães, e solicitO, faço um apelo 
ao compat 1heiroJosé Ignáclo Ferreira e aos Mem- , 
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bros da Comissão Parlamen~ de Inquérito que 
voltem a falar com Raymundo Faoro, no sentido 
de que seja feita uma interpelação judicial, porque 
não aceito, neste momento, a vinda do Sr. Antônio 
Carlos Magalhães para querer dar shoW no Sena· 
do da Répública E deixo bem claro que a pro
posta do nobre Senador Leite Chaves, no sentido 
de que a sessão fosse secreta. seria mais uma 
atitude para enlamear esta Casa. Aqui, nesta Casa, 
as atitudes têm que ser claras, límpidas, abertas, 
e nós, primeiro, vamos interpelar judicialmente 
S. Ex' o Ministro das Comunicações, para, poste
riormente, se assim quiser, vir aqui. 

Peço a V. & Sr. Presidente, seja retirada a mi
nha assinatura como üder__do requerimento de 
convocação de S. Exi' o Ministro Antônio Carlos 
Magalhães. 

O SR. PRESJDEI'ITE (Hwnberto Lucena) -
Volta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo 
Campos. 

O SR. PRESJDEI'ITE (Humberto Lucena) -
A solicitação de V. EX' será atendida, na medida 
em que V. E.xt procurar a Assessorta da Mesa 
neste sentido~ · 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. 
Pronuncia o se9Úinte discurso.) -:-Sr. Presidente, 
Srs. Senaaores: _ 

Mãe, innã, esposa, filha, a colega, a amiga, a 
cómpanheira, aquela que move a vida, que impul
siona a vontade, que gera a ação, é essa que 
homenageamos na data dedi<::ada à mulher Bra
sileira. 

Ocioso ~eria repetirmos chavões, de todos co
nhecidos, sobre a discriminação a que está S\.Üeita 
a mulher em nosso País. 

Mais importante será pesquiSarrrlos as causas 
dessa discriminação e tentarmos soluções que 
levem o s_exo feminino a ombrear, realmente, com 
os homens. 

Não resta dúvida de que existe uma herança 
cultural que predispõe a marginalização do sexo 
feminino. Não podemos esquecer qUe há apenas 
wn século_vivfamos mergu]hados em uma socie
dade patriarcal, contaminada por preconceitos 
que reduziam as mulheres à simples condição 
de _escravas Prancas. 

Támbém as disposições juridicas brasileiras es
timu1am o estado de sujeição da mu1her. É bas
tante que citemos a Consolidação das Leis do 
Trabalho, no parágrafo único do art. 446, em que 
se lê que "ao marido O!,.!_ pai é facultado pleitear 
a rescisão-do contrato de trabalho, quando a sua 
continuação for suscetível de acarretar ameaça 
aos vínculos da famffia, perigo manifesto às condi
ções peculiares da mulher ou prejuízo de ordem 
rlSica ou moral para o menor". 

Outra causa relevante da situação de inferio
ridade a que foi relegada a mulher brasileira reside 
no fato de que ela se encontra, em quase totali
dade, afastada da cúpula político-administrativa 
do País. Está, portanto, impedida de atuar, com 
eficiência, nas esferas decis6rias da vida nacional. 
Como, então, pugnar por seus direitos, exigir, pla
nei_ar, executar, em prol de suas reivindicações? 

A mu1her cabe, também, por tradição, a tarefa 
de gerir o seu lar, de educar os seus fiJhos, de 
trabalhar em serviços domésticos que, alérri de 
gratuitos, solicitam~na por todo o tempo do seu 
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dia, sobrecarregando-a e limitando suas possibi
lidades de participação atuante na vida do País. 

Na luta por wn espaço no mercado de trabalho 
vemos; igualmente, a preterição da mu1her em 
beneficio do homem, por motivos que apenas 
satisfazem aos interesses dos empregadores. 
~ealmente, as mulheres, em idade produtiva, ge-
ram, para os patrões, problemas advinhas de suas 
atividades doméSticà.S. de -sUas re5poi1sabilidades 
como mãe, esposa e dona-de-casa 

A dqpla jornada de traball"!o, a que está sujeita 
a mulher que se emprega, não apenas desgasta 
o organismo como ainda cria obstáculos tanto 
para a obtenão de colocação como também para 
a ascensão a postos de comando, com o subse
qüente aw:nento de carga de responsabílidade. 

Por todo o exposto, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores; cói'l.cluímos que a n6s, Constituintes, cabe 
a ingente tarefa de encontrar as soluções para 
os problemas que, em noSSOs dias, constituem-se 
ein entraves -para a independência da mu1her. 

Não b-~ que façamos as leis, Senhoresl É 
11ecessário que eXijamos o seu cwnprimentol On~ 
de estão as crech~s. obrigatórias em qualquer 
empresa que conte, em seus quadros, com mais 
de trinta mu1heres? Onde estão os estabe1ecimen
tos, a serem instalados pelo EstadO, destinados 
a proporcionar abrigo, proteção, orientação, ensi
no a todos as crianças brasileiras maiores de sete 
anos? Homenageamos, na data de 30 de abrtl, 
a Mu1her brasileira. Mas a nossa homenagem não 
pode, e nem deve, limitar-se às palavras elogiosas, 
aos votos fonnu1ados com facilidades, mas desti
nados a se perderein no vazio do nada 

Está prOvado, e sobejamente provado, que mu
lheres possuem igual capacidade para o exercício 

-êlas mais variadas profiSsões. E se, em nosso País, 
tal igualdade não se concretiza em tennos reais, 
isso se_ deve ao preconce[to, arraigado através 
das gerações, gritando contra os direitos da mu
lher ombr~ar çom () hOmem e partir em busca 
de sua realização. 
~ste, tácita; em nossa· sociedade machista, 

a exi!Jência de que, para ser aceita, a mu1her deve
rá acertar sempre, sem qualquer direito ao equívo
co, ao erro humano, aceito apenas no homem; 
exiStem, claramente expressos, em nossa socie
dade machista, o direito do homem ao serviço 
-da mulher e a obrigação da mulher em servi-lo. 

Já é tempo Sr. Presidente e Srs. Senado_res, 
de que unamos nossos esforços para modificar 
uma situação que avilta a mulher e envergOnha 
o bohiem. Por ocasião do "Dia Nacional da Mu
lher" é mister que a nossa homenagem traduza-se 
em atos que visem a corrigir as distorções ora 
·existentes, tanto na lei escrita quanto na lei inter
pretada. 

Disse ün Yutang que 

"·-as mu1heres são seres humanos exata
mente co_mo os homens:--: i.guais na capaCr
dade de ju1gar e de cometer erros, se lhes 

_ derdes a mesma experiência do Mundo e 
os ínesmos contatos c:om este; na capac::i
dade de realizar trabalho eficaz, de conservar 
a cabeça fria, se lhes derdes o mesmo treino 
I1os negócios; no descortino social, se não 
M..trª-Ocardes em casa; e, f111almente, na .ca
pacidade de governar, pois, se as mulheres 
governassem o Mundo, não poderia talvez 
estabelecer maior confusão nele do que o 
fizeram os homens na Europa atual." 
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A frase, Srs. Senadores, temperada pela ironia 
do Mestre, encerra, entretanto, uma verdade que 
rompe as fronteiras do Brasil, porque as mulheres 
possuem, realmente, condições de OO:Jpar qual
quer cargo, de elevar-se aos mais altos postos, 
bastando, para isso, que uma ~ciedade inteira 
não se conStitua em oPstáculo às suas pretensões. 

-Longe vai o tempo em que Moliere afioluiva, 
convicto, referindo-se à mu1her: 

"Qu~ro que da ignorâilcia ela seja a obra
prima." 

Três séculos passaram-se desde então, e hoje, 
no limiar do terceiro milênio, a Humanidade com
preende, enfim, que a liberdade é um direito inalie
nável da mu1her. E entende, também, que com 
a união democrática de suaS liberdades, poderão, 
mulher e homem, caminhar rumo ao futuro, con
truindo, na união e na colaboração, o progresso 
e a civilização da Humanidade. 

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

O SR. PRESJDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Frandsco 
Rollemberg. -

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB - SE, _Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senad_pres: __ 

Quando me ponho a pensar na crescente acele
ração da violência e da criminalidade numa socie
dade como a brasileira que, não faz muito tempo, 
era caracterizada por sua notória cordialidade; 
quando sou despertadn para a triste realidade da 
degradação ambiental em várias áreas deste nos
so País cuja opulência natural creditava-o ao orgu
lho dos nativos e à incontida admiração dos foras
teiros e alienígenas; quando aprendo que os avan
ços da ciência modema vão r:eduzindo, cada vez 
mais, o índice de mortalidade por doenças e cau
sas naturais, mas que, e.m contrapartida, se am
pliam as estatísticas das mortes provocadas por 
acidentes de trânsito ou por usos inadequados 
da tecnologia modema; quando, finalmente, olho 
à minha volta e vejo a infância e a juventude deste 
Brasil, outrora superprotegidas por uma socie
dade ciosa de seu verde porvir e hoje, lamenta
velmente, entregue a si mesma e devastada por 
toda sorte de perversões, inclusive a da toxico
mania; quando considero tantas ameaçaS, convi· 
vendo com_tamanha apatia da sociedade, mobi
lizo todas as minhas energias e indago: que é 
possível fazer, e o que fazer, para afastar de nós 
o apocalipse, enquanto é tempo? 

A resposta, não a encontrei nos códigos nem 
nas proibições. 

Apesar dos mutirões contra a vi:olêncía, dos 
movimentos em prol da defesa do meio ambient~. 
das campanhas pela humanização do trânsito, 
da mobilização contra o consumo de drogas, a 
viOlência c_ontinua a mesma, o meio ambiente 
continua agredido, o trânsito continua matando, 
a· apelo à droga continua se disseminando entre 
estudantes de todos os níveis. 

De fato, as estatísticas provam que, a cada ano, 
mais trombadinhas agem nas grandes cidades, 
mais assaltantes de bancos e residências conti
miam em: plena atividade, maJs presos superlotam 
as prisões. E a polícia, apesar de melhor equipada 
e liiõdemizada, continua sem dar conta de repri~ 
mir a violência. 
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Volta e meia o assunto retoma às manchetes, 
formando-se comissões, debate-se o problema, 
buscam-se soluções de emergência. Mas e! situa
ção continua igua1, oU melhor, -pior, bem pior. 
A violência de 1 O anos atrás parece brinquedo 
de criança bern comportada se comparada com 
a atual. 

Com relação ao meio ambiente, apesar da proli
feração de leis e movimentos ecológicos, o qua
dro apresenta-se, a cada dia, mais sombrio e preo
cupante. A devastação irracional e criminosa im: 
pera impune: rios poluidos por mineradoras, agro
tóxicos, esgotos, vinhote, e siderúrg[câs: níveis de 
poluição do ar acima dos_intemacionalmente tole
rados; ruidos ensurdecedores. 

Nossa paisagem, outrora nosso orgulho, regis
tra as cicatrizes: o pantanal mato-grossense está 
seriamente ameaçado pela poluição de usinas de 
açúcar e álcool; a Amazónia, irracionalmente ocu
pada, mostra a devastação preparatória do próxi
mo deserto brasileiro, deserto que já se instalou 
em Alegrete, no outrora fértil Rio Grande do Sul; 
a erosão em vastas áreas de São Paulo e Paraná 
testemunham a inadequação de métodos agríco
las; loteamentos irregulares que desrespeitam as 
leis vigentes: pesca predatória, que coloca em 
risco a riqueza pesqueira e a sobrevivência de 
milhares de pescadores artesanais. 

Nosso trânsito, desafiando todas as campanhas 
e o rigor da legislação, está entre os mais violentos 
e mortíferos do mundo. 

Não Senhores, a resposta não está nos códigos. 
Se assim fosse, aprovaríamos em tempo recorde 
lei que proibisse a violência, obrigasse ·o respeito 
ao meio ambiente, evitasse acidentes de trânsito 
e protegesse nossas crianças e Jovens. 

A solução não está aí. Mais do que leis e proibi
ções, nossa infância e juventude precisam de co
nhecimento para criar uma consciência crltica. 
56 o saber oferecerá va1ores existenciais capazes 
de orientar a trilha do futuro. 

Na educação reside o cerne de noss:os proble
mas. Precisamo educar hoje para que as gerações 
futuras se beneficiem desse investimento. 56 as
sim nos aproximaremos da redenção de nossos 
compatriotas. 

Neste sentido, consciente da delicadeza e im
portância do tema, estou apresentando projeto 
de lei que estabelece a obrigatoriedade de inclu
são, no currículo escolar, de programas de educa
ção ambiental, educação para o trânsito e preven
ção do uso in_devi_do d!:!: drogas. 

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

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
COricedO a pa]avra ao· nobre Senadqr Lourival 
Baptista. 

O SR. L<XIRIVAL BAPTISTA (PFL - SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: -- ~- : 

O relatório do Ministério das Coni.unlcações di
vulgado em 15 de: março passado, evidencia um 
desempenho que se poderia caracterizar como 
excelente, a julgar pelo vohime das realizações 
e dos resu1tados obtidos, na oportunidade em 
que o Governo-do Presid~te José Sm:ney CQm

pleta três anos de fecundas atividades, duraJ)te 
as quais verificou-se um c_onsiderável incremento 
dos serviços de telecomunicações em todo o terri
tório nacional. 
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Bastaria mencionar o plano_de expansã~ objeti
vando a implantação de mais de 2,1 milhões de 
novos telefones, passando de 10,9 milhões p&ra 

13,3 milhões de aparelhos, com a finalidade de 
s~prir a demana existente, simultaneamente com 
a íntertorlzação e o mais amplo acesso das cama
das de baixa renda aos referidos serviços de tele
comurncações. 

OS Serviços de telefonia passaram de 8,5 para 
11.321 comunidades integradas ao Sistema Na
cional de Telecomunicações, beneficiando ao to
do população superior ã 12 milhões de pessoas. 

No que se refere aos serviços postais, a Empre
sa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECf),-8tin
giu um notável índice de eficiência, logrando en
tregar mais de 95% de toda a correspondência 
no dia seguinte à pastagem. 

A ECT conseguiu atender a partir de 1986, to
dos os municípios brasileiros, para distribuir um 
tráfego global de objetos postais que, em 1987, 
foi superior a três bilhões e 200 milhões. 

Ao mesmo tempo, corno suporte indíspensável 
à manutenção- do eleva,do padrão de entrega de 
êaitãs-e:malotes no dia seguinte à postagerri, a 
Ecr teve, nestes três anos, toda a sua Rede Postal 
reformu1ada e ampliada, razão de ser, incontesta
velmente, do excelente nível de confiabilidade dos 
serviços postais brasileiros. 

A partir de março de 1985 - primeiro ano 
do GOverno José Sarney e da gestão do Ministro 
Antônio Carlos Magalhães - quando o cresci
mento real do Brasil foi de 7,4 por cento, o Setor 
das Comunicações obteve o melhor desempenho 
no conjunto da economia brasileira, com um índi
ce de 15,9%, repetindo-_se_altos índices nos anos 
subseqüente:;;. · 

A política de interiorização e popularização_ ca
racteóstica da administração do Ministro Antônio 
Carlos Maga1hães, permitiu que as comunicações 
deix&ssem de ser um privilégio de poucos para 
se constituírem, cada vez mais, um direito _de to
dos, de acordo com as diretrizes do Pres.idente 
José Samey no âmbito do vasto elenco dos seus 
programas, projetes e átividades preponderante
mente sedais, de tal forma que as telecomuni
cações estão se transformando num poderoso 
fator de expansão e bem-estar social. 

A preocupação-do Ministro Antônio Carlos Ma
galhães consiste, sobretudo, na implantação de 
uma infra-estrutura de telecomunicações para o 
desenvolvimento económico e social do maior 
número de localidades, tais como vilas e povoa
dos. Neste sentido mais de 35 mil fazendas e 
núcleos populacionais agrícolas foram atendidos 
nestes três anos. Em 1987 cerca de 7.700 proprie
dades rurais passaram a dispor de interligações 
telefónicas. Para o ·corrente ano de 1988 a -meta 
prevista consiste na integração de mais de 1 }00 
novas localidades, representando quase dois mi
lhões de brasileiros que também passarão a dis
por desse serviço;--

Em três anos, o número de terminais de telex 
foi duplicado, chegando ao fmal de 1987 com 
100 mil terminais instalados. 
- Com o êxito do lançamento, em fevereiro de 

1985, do primeiro satélite brasileiro de comuni
cações domésticas, o Brasilsat I, cumpriu-se a 
primeira fase do processo de concretização do 
projeto, completado a 28 de março de 1986 quan
do ocupou posirão orbital o Brasilsat 11. Com isso 
o Sistema Nacional de Telecomunicações passou 

a contar com um segmento espacial próprio, dei
xando de usar -Os 'T ransponders" al_ugados ao 
Intelsat, o que proporcionou um aumento consi
derável do tráfego telefónico oriundo, principal
mente, das empresas-pólo, e um maior interesse 
na expansão da Rede de Distribuição de lV, a1ém · 
de aumentar a perspectiva de formações de redes 
privadas, especialmente na área de comunica
ções de dados. 

O custo dos dois satélites ficou em tomo de 
US$ 250 milhões. 

Convem àSsinalar na gestão do Ministro Antô
nio Carlos Magalhães. o êxito da política industrial 
de telecomunicações. que implantada há menos 
de uma década, já permite, hoje, que a maior 
parte dos produtos industrializados que o setor 
utiliza seja produzida no País, com alto índice de 
nacionalização (90 a 95%) e, de forma cresceo~. 
sob concepção tecnológica brasileira. • 

A este_ respeito, esclareceu o Ministro Antônio 
Carlos Magalhães no seu relatório: 

"Concentrando-se na execUção de oQjeti
vos estratégicos como a fabricação, no País, 

-detoaos os insumos necessáriOs ao Sistem-a 
__ Nacional de Telecomunicações, por indús-

trias controladas por capttats brasileiros ou 
de capital integralmente brasileiro; maximi
zação do indice de nacionalização desses inK 
sumoo; e efetiva bcorporação da tecnologia 
dos produtos e equipamentos fabricados lo
calmente, com apoio em tecnologia externa, 
bem como desenvolvimento, no País, da tec
nologia de produtos, as telecomunicações. 
no Brasil vêm resgatando todas_ as etapas 
naturais do desenvolVimento tecnológico, 
desde a importação pura e simples, passan· 
do pela nacionalização de equipamentos in-. 
sumos e adaptação ao merecido, até atingir 
a fase decisiva da pesquisa e desenvolvimen
tos de novos-produtOs. 

O Centro de Pesquisa e De_senvolvirnento 
da Telebrás, em Campinas, considerado co
mo o maior no gênero, da_ América Latina, 
é um dos mais avançados -do Murido, desen
volve projetes envolvendo comutação eletrô
nica. comunicações por satélite, comunica
ções de dados, desenvolvimento de redes, 
transrniss;ão digifuJ, comUnlcãÇões óticas e 
componentes. 
-- É amplo o engajamento do CPqD desen~ 
volvenQo produtos já com presença no mer
cado, dos quais são exemplos, entre outros, 
as antenas parabólicas, equipamentos multi
plex telegráficos e de voz. centrais telefônicas 
digitais da familia trópico, fibras ótlcas, circui· 
tos microeletrônicos, telefone modelo brasi
leir$), conc~tradores digitais e estações ter
renas para comunicações por satélite." 

Nos três anos do Governo elo ~?"reSidente José 
Samey, o Ministério das Comunicações, sob o 
comando esclarecido e dinâmico do Ministro An
tônio Carlos Mãgalhães, se transformou num fato r 
positivo de aceleração do desenvolyjmento global 
do País, apesar dos impactos de uma conjuntura 
sócio--económica adver_sa_ 

Seria d(!masiado longo e desnecessário esmiu~ 
çirr todos os asPectos e problemas examinados 
pelo aludido relatório; aliás, amplamente divul

-gado pela imprensa, motivo pelo qual, neste con
ciso pronun.ciamento, Pareceu-me oportuno e 
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conveniente destacar apenas alguns, a fim de de
monstrar a benéfica e decisiva atuação ~o Minis
tério das Comunicações nos parâmetros da admi
nistração federal. 

Esta, a razão pela qual parece-me justo enalte
cer a excepcional capacidade empreendedora do 
Ministro Antônio Carlos MagaJhã~s cujo tirocínio 
administrativo, exemplar probidade e reconhecida 
competência, são do conhecimento geral do povo 
brasileiro, que o aplaude e respeita como um efi
ciente Ministro de Estado das Comunicações, 
desde o advento desse importante Ministério no 
Sistema Administrativo da União. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito 
bernl Palmas.) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena)
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson We
dekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.)-· Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

A data de hoje é muito triste para São Bento 
do Sul, para Santa Catarina e para o PMDB. Fale
ceu em lamentável acidente o Prefeito Genésio 
Tureck. . . 

É uma perda imensurável. 
Genésio Tureck tinha um prestígio pessoal que 

transcendia a sigla partidária, do MDB ontem, do 
PMDB hoje. __ 

Era um líder nato, que alternava um estilo de 
conduta muito suave, muito sereno, com vigor 
e firmeza na sua ação política e no seu trabalho. 

O falecido companheiro era homem de palavra, 
e quando a empenhava, todos podiam saber, por 
antecipação que a manteria, que nada o faria vol
tar atrás. 

Homem aberto, franco, sincero, transparente, 
não era um político que dissimulava os seus senti
mentos. Nenhuma a~d.e sua, por Isso mesmo, 
era surpreendente: ele fazia exatamente o que afir
mava que ia fazer e o que dele se esperava. 

A sua liderança era do tipo consensual porque 
gostava de trabalhar com sua equipe. Todas as 
vezes que pude obse1V31', sobretudo quando das 
vezes em que fui a São Bento, em tomo dele 
estavam sempre, mesmo nos ates políticos, os 
seus assessores, os membros mais próximos de 
sua equipe. Por essa conduta a impressão que 
passava é que aqueles que com ele trabalhavam, 
além de totalmente integrados ao esforço de ad
ministrar o município, al~m da necessária con
fiança que o secretariado e os funcionários preci
sam ter, havia também um elo de amizade e espe
cial consideração que os unia. Parecia-me que 
os seus colaboradores, além dessa _condição, 
eram seus amigos pessoais. Parecia nítido o en
volvimento afetivo, além de profissional e funcio
nal. 

GenésiO Tureck era um homem de fé peeme
debista. Nesse ponto, havia em Tureck, uma in
transigência. Quando se tratava do PMDB ele dei
xava de lado a sua usual postura amena. Assim 
foi em cada uma das muitas cHsputas partidárias, 
onde sua posição era clara e franca, do lado em 
que se colocava. Assim foi nas recentes eleições, 
onde ele comandou o esforço de todo o partido, 
em São Bento do Sul_e em toda a região, para 
a vitória peemedebista na_s ~leições. 

O seu apreço pelo PMDB ficava muito claro 
na sua equipe de governo municipal: parecia-me 
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que para colaborar na administração de São Ben
to do Sul havia um pré-requisito indispensável, 
ou seja a condição e a_qualidade de peernede
bista. 

_O c:ornpanheiro que desaparece tão prematu
ramente .era, além de Prefeito _de S_ão Bento do 
Sul, uma adensada e forte liderança regional. E 
com essas duas condições- a de firme peeme
debista e de líder regional - ele marcou a sua 
presença, sempre com muita vontade e muito 
talento político em toda a área de São Bento do 
Sul, _dos municípios vizinhoS, do Planalto Norte~ 

·outra impresSão _que tenho, neste momel!_to 
de dor, pela perda de tão valoroso companheiro, 
é a de que a sua maior atenção, as melhores 
preocupações que tinha eram destinadas à sua 
comunidade de São _B_ento do Sul 

Geriésio Tureck era um trabalhador incansável 
em favor da sua comunidade, e também nesse 
põrito, ele era pertinaz e determidado. Sua __ admi
nistração era elogiada por amplos setores do Mu
'íücípio e era considerada um exe_mplo de gestão 
séria, idônea, responsável, empreendedora. 

O companheiro Tureck morreu em serviço, na 
famigerada BR-1 01, cjlle em SC chamamoS de 
"Rodovia da Morte". E Utml-pena que tenha que 
ocorrer tantas mortes, como esta, agora de um 
Prefeito, para que mais uma vez chamemos a 
atenção da gravidade, da agudeza do problema 
que é aquela estrada federal rio seu trecho catari
nense. A oportunidade é dolorosa. é drárnatica, 
mas serve a mais um apelo, à sensibilidade do 
Governo, para a urgente, imediata duplicação da
quela estrada. 

GenésiO Tureck, amigp, companheiro, peeme
debista, que amava e trabalhava diutumamente, 
com muito empenho e talento, pela sua São Ben
to do Sul (que o elegeu Prefeito e Deputado Esta
dual) se foi. Lamentamos seu passamento, trágico 
e prematuro. Abre-se um vácuo na política de 
nosso Estado e, particularmente, da região de 
São Bento do Sul. 

Nossa homenagem modesta ao companheiro 
que partiu, nossas sentidas condolências aos seus 
familiares, aos seus amigos, à comunidade de 
São Bento do Sul. 

Era o que tinha a dizer, sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'fiE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobie Senador Mauro Be-
nevides. ~ 

O SR. MAORO BEI'IEVIDES (PMDB- CE. 
Prommcia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs, S~nadores: __ 

Em solenidade realizada na ú1tima terça-feira, 
empossaram-se os novos dirigentes do Tribunal 
Rêgional Eleitotal do Ceará, Desembargadores 
José Ary Cysne _e José Mário Melo, magistrados 
íii.teQi"os que_ãsceiideram àquelas elevadas fun
ções pela manifestação unânime de seus emi-
_nentes Pares:. . _ 

Até aquela data, a Presidência do TRE (ora eXer
cida, com brilho e proficiência notáveis, pelo De
sembargador Gáudio Santos, que ali se portou 
com a maior dignidade, merecendo, por isso, o 
reconhecimento dos círculos juódicos e das lide
ranças partidárias do nosso Estado. sobretudo 
pela isenção e imparcialidade com que sempre 
emitiu os seus votõS e -decisõ~s, numa seqQência 
de ates que ilustrarão a sua marcante judicatura. 

Aos novos dirigentes daquela augusta Corte ca
berá a importante tarefa de promover, num clima 
de ordem e normalidade, o pleito municipal do 
corrente ano, quaildo, em 172 comunas, serão 
eleitos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores. 

Ausente de Fortalezaj em razão dos compro
missos que me prendem ao Senado e à Assem
bléia Nacional Constituinte, não posso deixar de 
saudar a transição que se operou na direção do 
1RE, já que tanto o Desembargador Gáudio San
tos como _o seu.J~uçes~r Ary Cysne são figuras 
preeminentes da vida intelectual do Ceará, por 
larga folha de serviços prestados ao Direito e à 
Justiça. 

Discursando na ocasião, o Juiz Ç~sar Asfor Ro
cha, reportando-se ao desempenho do novo Pre
sidente, ressaltou que ele "nascera com a vocação 
de julgar", habilitando-se, desta forma, a atingir 
galhardamente, com realce, e devotamento inex
cedíyeis, mais wna etapa de sua correta judica
tura". 

Cumprimento, pois. os Desembargadores Ary 
Cysne e José ~ria Melo, na expectativa de que 

·empreendam gestão proficua, à frente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Ceará. 

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

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) ~ 
Concedo a palavra ao nobre Senador RU.y Bacelar. 

OSR. ROY BACElAR (PMDB-BA. Pronun· 
cia o s_eguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Na passagem de mais uma comemoração do 
"Dia do Trabalho", não posso deixar à~ voltar 
meu pensamento, e com certa amargura, para 
a situação a que foi _relegado o trabalhador bra
sileiro. 

Em verdade, no s_eu "Dia", o que ele com"emo
rou? Asfixiado por uma inflação desenfreada é 
ele o soldado da linha de frente, o que recebe 
o primeiro tiro, nesta batalha inglória em que, 
se houver vencedores, e1e será, certamente, o ven
cido. 

A cada dia, como wn realejo cansativo, anun· 
ciam-se novos e novos aumentos de preços dos 
produtos e serviços. É o transporte, a escola, o 
pão, o leite, o reméctio, tudo, enfim, numa aluci
nada espiral que o sufoca e lhe retira as condições 
mínimas de sobrevivência digna e nos limites do 

. humanamente razoável. 
No momento em que a Nação se debate em 

grave crise económica, causada desde algum 
tempo pela euforia dos dólares fáceis, pelaS obras 
faiaônicas e, hoje, recrudescida a níveis ins_upor
tâveis,, em· fac.e dos desmandos, irresponsabili
dade, corrupção e perversidade do atual_Governo. 
eis que o Presidente da República adota, com 
mais intensidade do que no passado, via decre
tos-leis, medidas odiosas visando corrigir os seus 
pr~prios erros. 

O que presenciamos nos nossos dias. Sr. Presi";. 
dente, Srs. S~hadores, _é o arrocho, a limitação, 
ou mesmo o confisco dos salários dos trabalha
dores, como se os·seus ganhos, fruto do trabalho, 
seu único patrimônio, fossem qualquer coisa dis
ponível pelo Estado. Falou-se- mesmo em con~ 
gelar a URP sob o falso argumento de que sel!s 
efeitos seriam alimentadores da inflação. Quanta 
ironia e insei_lSibilidade. Pois foi o próprio Governo, 
ao instituí-la, que estabeleceu sua base de cálculo 
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na inflação de meses anterioresl É a GRP calc:u- simples ilustração, va1e a pena repetir aqui alguns 
lada sobre a inflação passada e, assim mesmo, dadoslevantadospeloDepartamentodoTrabalho 
desindexada, de tal mQdo que a atualização sala- dos Estados Unidos. Ness_e estudo ficou .consta-
ria! sequer repõe os valores corroídos pela valori- tado que uma hora de trabalho de wn operário 
zação real. --~--- __ médio da indústria brasileíra era, no ano passado, 

Essa atitude, entrl$n_to, $_e ç:aliSa espant9 _por de 1 dólar e49 centavos, enquanto que seu colega 
sua contradição, reflete um comportamento, que americano custava 13 dólares e 46 centavos. Nes-
diria, quase que histórico. __ · ··se infonne, publicado no Jornal do BrasU de 

Srs. Senadores, foi também nwn 1 ç. de maio 1 O de abril último, está dito qUe, em 1982, às 
que se instituiu no 6rasil o salário r:nínimo. Para vésperas da explosão da crise da dívida, os traba-
ser preciso, em 1"' de maio de 1940. lhadores brasileiros atingiram sua maior remune.:-

Ainda sob a égide da Carta de 37, pretendeu ração dos últimos 15 anos, se calculada em dóla-
GetúJio Vargas ftxar aquele saJário que devia ser res. Naquele ano, o nosso operário chegou a per-
pago "a todo trabalhador adulto, sem distjnção ceber,pelahoradetrabalho,1 dólare86centavos, 
de sexo, por dia normal de serviço, como capaz enquanto que a do americano era de 11 dólares 
de satisfazer as necessidades normais de alimen- e 64 centavos. Vejam, agora, V. ~. a que ponto 
tação, habitação, vestuário, higiene e transporte". chegamos. Tomando-se por base o va1or do dólar 

, Posteriormente, veio o legislador Constituinte de ao câmbio ofldal, neste 1 ~ de maio de 1988, -o 
46 a ampliar o alcance dessa enumeração básica_, _ operário brasileiro de salário mínimo despencou 
Seuvalor,decompostoempercentuais,ajus_tados para algo em tomo dos 25 centavos de_dólar 
ao Brasil de 40 anos atrás, passaria a também pela sua hora de trabalho! Possivelmente um dos 
bastar para o atendimento da_s necessidades de menores salários do mundo em todos os tempos. 
sua família. · -se-o trabalhador, empregado nas empresas pri-

Desde então, tomandQ..se como base o valor vad.as. aiQda teve o ,Privilégio de ver mantida a 
fixado inicialmen~. o que se viu foi uma contínua correçã.o do seu salário pela URP, que dizer dessa 
depreciação, a ponto de hoje chegar a níveis de eutra categoria de trabalhadores, numerosa, sofri-
tal modo irreais, que se tomou necessário ~ubsti- da, injustiçada, que é a dos servidores públicos?! 
tui'·lo, criando-se, em seu lugar, algo intitulado A pecha da generalização cai sobre o servidor 
"piso nac:ionm d~ -~árias". Na ve~dade, deu~se público como um anátema. Fala-se deles e logo 
um novo apelido ao salário mínimo. vem à mente de _cada um, os privi1egiados, os 

E por que esse rnascaramento? Segundo os marajás, os detentores dos altos cargos com suas 
técnicos, um dos maiores obstáculos à recupe- mordomias. Esquecem-se os que assim pensam, 
ração do salário mínimo, a níveis suportáveis, era que esses privilegiados são uma minoria nesse 
a vinculação entre os seus valores e os demais ccm.tingente de 500 mil funcionários da_ adrpinis-
patamares da pirâmide salarial. Sempre que au- tração direta e quàse o dohro nõs demais ófgãos 
mentando o salário mínimo, seus percentuais se- e empresas governamentais. 
riam estendidos aos demais níveis, o que, no dizer Para sua imensa maioria, não há o bafejo da 
daqueles expert.s em política salarial, gerava uma sorte, os cargos em comissão-ou as funções grati· 
pressão inflacionária, em face do aumento dos ficadas. Segundo fontes do próprio GOverno, a 
custos de produção. categoria dos servidores públicos pouco difere 

Ora. Sr. Presidente, Srn. Senadores. a simples daquela faixa salarial muito próxima da simples 
· c:orreção monetária dos saJários não gera inflação, sobrevivência. Para eles, no entanto, reservou-se 
P.do contrário. Como disse, ela não é sua callSa. um prêmio especial: seus vencimentos foram 
E seu efeito. -- -congelados! 

De qualquer forma, hoje não se fala mais em Qr_a, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, ·por que 
salário mínimo, mas sim ilãquele piso salarial. essa discriminação odiosa e injusta? Segundo o 
Na verdade, essa transmudação nada trouxe de Governo, a medida visa a reduzir o défldt púbUco 
concreto, de favorável, de melhoria de vida para e que a correção constante dos vencimentos pela 
os trabalhadores. Dizem que está havendo uma CJRP não seria suportada pelo Tesouro. 
reposição real desse salário, mas na bse de Q_er- No entanto, pergunto: será que a desva1orização 
centuais mínimos. Tal como antes, 33% dos tra- da moeda só é compensada em termos da despe-
balhadores percebem o va1or de um piso. Se so- sa? aaro está que 0 Governo tem limitações para 
marmos a estes os que se situam entre 1 e 2 0 aumento da sua receita. Não é uma empresa 
pisos, a massa da força de trabalho ficará aí con- privada que compensa seus custos nos preços. 
centrada em tomo dos 64,4%. Porém, não se pode desconhecer que, sendo a 

Façamos, então, Srs. Senadores, uma pequena receita do Estado proveniente dos ,impostos, estes 
conta aritmética. O piso salarial foi fixado agora também teriam os beneficias indiretos, na medida 
em Cz$ 8.700,00. Comà esse valor, substitutivo em que os salários e vencimentos dos servidores 
que é do salário mínimo, deve atender as neç:essi~ públicos, sobre os quais· recaem, são corrigidos. 
dades básicas do trabalhador e de sua família, O IPI e o ICM incidem sobre as· mercadorias e 
temos que distribuí-lo entre os diversos percen- serviços. Maior poder de compra dos traba1ha-
tuals que compõem o seu cálculo, ou seja, 50% dores siQniflca maior arrecadação. O Imposto de 
para moradia, 25% para alimentação, 6% para Renda, incidindo diretamente sobre os salários, 
o transporte etc. Assim, o Governo entende que teria, forçosamente, uma elevação proporcional. 
wn operário deve despender Cz$ 4.350,00 com De qualquer forma, ainda que esse congela· 
moradia, Cz$ 2250,00 c:om alimentação, e me- mento resulte em algum alívio para o Tesouro, 
nos que 600 cruzados c_om transporte. Algo deve não tenho dúvidas de que foi esta uma péssima 
estar errado, ou, pelo menos1 tais técnicos devem medida, principalmente quando se sabe que os 
estar vivendo em outra galáxia. fatores preponderantes, alimentadores do déficit, 

Não quero fazer comparações entre o traba- estão na área do CtJS!elo e dos investimentos pú~ 
lhador brasileiro e o de outros países. Mas, para blicos. Não quero, no entanto, fazer aqui análises 
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económicas, mas tão-somente evidenciar essa 
discriminação gritante com os serviços públicos, 
passados e "recibados" pelo Governo a trabalha
dores de segunda classe. 

O SR. PRESIDENTE (Humbelto Lucena) -
Está esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

--O Sr. Ronan Tito ---Sr. Presidente, peço a 
verificação de quorum. 

O Sr. josé lgnádo Ferreira-Sr. Presidente, 
peço verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
V. Ex" pedem verificação de quorum? Mas, prf· 
meiro; temos de ler o requerimento que há sobre 
a mesa, nobres Senadores. 

O S.. Ron;m 'Í!to ..:._Pois nõo. Aguardo V. Ex' 
lér o expediente e pedirei em seguida. 

O SR. PRESIDENTE (Humbeito Lucena) -
Sobre a mesa ~querimento a ser lido, pelo Sr. 
Primeiro-Secretário. 

É lido aprovado o seguinte 

RECKIERil'IErR' 1!43, DE 1988 
- Nos-termos do art. 198, alínea d, do Regimento 

Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia:, a 
fim de que a matéria conStante do item n9 3 seja 
submetida ao Plenário em primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 5 de maio de 1988.- NeJ~ 
sóR ·a.metro. 

O SR. PRESIDENTE (Humbelto Lucena) -
Em conseqüência da aprov~ção do requerimento, 
passamos à apreciação do Item 3: 

Votação, em turno único. do Projeto de 
Lei da Câmara n~ 17, de 1988 (n~ 425/88, 
na Casa de origem), que altera os arts. _79 
e_.71 da Lei rf4.737, de 15 d~julho d~_l96g_ 
-Código Eleitoral, e dá outras providências, 
tendo · - -

PARECER FAVORÀVEL. proferido em pie-
. nârio. 

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

Em votação o projeto, em twno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

nanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Ronan Tito- Peço verificação de quo
rum, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Será feita a verificação requerida pelo nobre Sena
dor Ronan Tito. · 

Srs. Senadores, ocupem os seus lugares. (Pau
sa.) 

Diante da visível falta de quorum em plenário, 
a Mesa vai suspender por dez minutos a sessão. 
de acordo com o Regimento. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 13 horas e 38 minutos, a 
sessão é_reélbelta às 13horas e40minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Está 
reaberta a sessão. 
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Não se encontrando presente o autor do pedido 
de verificação, vamos reiíi"áwlo, e a matéria- está 
aprovada. 

A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE Lili DA c:AliiARA 
1'1• 17, de 1988 

(1'1• 425/88, na Casa de orlgem) 

Altera os arts. 7' e 71 da Lei D" 4. 737, 
de 15 de juDio de 1965-C6dlgo Eleito
ral, e dá outras providhldas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 ~ Fica acrescentado ao art 7' da Lei n' 

4.737, de I5 de julho de I 965- C6digo Eleitoral, 
um parágrafo a ser numerado como § 3'. com 
a seguinte redação: 

''Art. 79 ·····································-··················-·· 
§ 31 realizado o alistamento eleitoral pelo 

processo eletrônico de dados, será cancelada 
a inscrição do eleitor que n~o votar em 3 
(três) eleições consecutivas, não pagar a mul
ta ou não se justificar no prazo de 6 (seis} 
meses, a contar da data da última eleição 
a que deveria ter compareddo": 

Art. 2' o inciso V do art. 71 da Lei n' 4.737, 
de 15 de julho de 1965 -Código Eleitoral, passa 
a ter a seguinte redação: 

"Arl 71 São causas de cancelamento: 

V- deixar de votar em 3 (três) eleições 
consecutivas". 

Art _39 Ficam aniStiados os débitos dos eleito~ 
res incritos que não votaram nas eleições de 15 
de novembro de 1986. --

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

Art 5" Revogam~se as disposições em con~ 
trário, em especial o art. 99 da Lei n~" 6.996, de 
7 de junho de 1982. 

O SR. JUTAHY MAaAUiÃES - Sr. Presi
dente, indagaria de V. Ex' se ainda é tempo para 
solicitar a preferência para a votação do item so
bre o meu Requecimento de Informações ao Mi~ 
nistériO da Fazenda de n<? 42, de 1988. 

Seria possível colocar em votação com o pedi~ 
do de preferência, Sr. Presidente? Eu o estou ãsSi..
nando neste momento. 

O SR. PRESIDEI'ITE (João Lobo) - Aten
dendo ao pedido de V. Ex', a Mesa colocará em 
votação o requerimento pedindo preferência para 
o primeiro lugar da pauta para o Requerimento 
n1'42. 

Sobre a mesa, o requerimento (Jue será Hdo 
pelo Sr. Primeiro~Secretârio. 

É lido e apr~vado o seguinte 

REQGERIMEI'ITO 1'1•, 44 DE 1988 

Nos termos do art 346, item I, do Regimento 
lntemo, requeiro preferência para o Projeto n9 42, 

de 1988, a fim de ser votado antes da matéria 
constarite do item n9 f da Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 5 de maio de 1988-Jutahy 
Magalhães. 

OSR. PRESIDEI'ITE (João Lobo)-Em con
seqüência da aprovação do requerimento, passa~ 
mos à apreciação do Item 9: 

Votação, em tumc;> (!nico, do Requerimento 
n9 42, de 1988, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, solicitando, nos termos regimen
tais, informações ao Ministério da Fazenda, 
a respeito de contas existentes na Secretaria 
do T escuro Nacional, visando facilitar o de
sempenho da função fiscalizadora do Sena~ 
do sobre atas e contas do Governo Federal. 

Ein votàçãÕ ·orequerinlênto. 
. Qs Srs. -s~_ã~<?res-que o aprovam queriam per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
_A Presidência fará cumprir a_ deliberação do 
Plenário. 

O SR. PRESIDEI'ITE (João Lobo) -Item 
1: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 6 .• de 1988 (n• 8. I 69/86, 
na Casa: de origem), de iniciatiVa dÕ Senh-or 
Presidente da República, que dispõe sobre 
a Estrutura das CategOrias Funcionais do 
Grupo-Atividades de Apoio Judiciário dos 

- Serviços Auxiliares da Justiça do Distrito F_~ 
dera! e dos Territórios, e dá outras providên~ 
cias, tendo. 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em ple
nário. 

A matéria constou da brdeffi do Dia da sessão 
anterior, tendo a votação sido adiada por falta 
de quorum. 

Em votação o projeto, em turno único. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presi~ 
dente, peço verificação de qu_orum. 

O SR. PRESIDEI'ITE (João Lobo) -Sendo 
evidente a. falta de quorum, a Presidência adia 
a votação das matérias restantes da Ordem do 
Dia. 

São as seguintes as matérias cuja aprecia
ção é adiada. 

-2-
Votação, em turno único, do Projeto de Lei d~ 

Câmara n" 9, de 1988 (it9 206/87, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a concessão de Bolsa· 
Auxílio ao_AtletaAmador, e dá outras providêndas, 
tendo. 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário, 
com emenda que oferece. 

Maio de 1988 

-4-
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n~" 24, -de 1988 (n~" 408/88, na Casa -de 
origem), que dispõe sobre as medidas de prote-
ção e_ amparo às vitimas das enchentes e desaba~ 
mentos ocorridos nos Estados do RiO -_de J.irieiro 
e Acre e de fomento às atividades _ecoriômicas 
das áreas atingidas·, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-5-
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 

da Câmara IT' 7, de 1988 (Tt 8.387/86, na Casa 
4e orige!Jl), de iniQativa do Senhor Presidente 
da República, que cria a 16~ Região da Justiça 
do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional do 
Trabalho, institui a correspondente procuradoria 
regional do Ministério Público da Qnião junto à 
Justiça do Trabalho, e dá outras providências, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

-6-
Votação, em primeko turno, ·do Projeto de Lei 

da Câmara nl' 14, de 1988 (n~>-381/88, na Casa 
dé ·origem), ~e iniciativa do SenFior Presidente 
da Repóblicã, que dispõe sobre a criação de car
gos na Se~taria do Tribunal de.~ustiça do Dls~ 
trito FederaJ, e dá olJ!ras providêndas, tendo 

PARECER FAVORAVEL, proferido em plenário. 

-7-

Votação, em turno único, do Parecer nl' 2, de 
1988,- apresentado pela Comissão EspeCial, con~ 
cluindo que não deve ser objeto de deliberação 
a denúncia S/N~", de 1988, do Senhor Deputado 
Gerson Peres, contra o Dr. José Paulo Sepúlveda 
Pertence, Procurador~Geral da República_:_ 

-8-
Votação, em turno únicO, do Requerimento n; 

37, de 1988, de autoria do Senador Itamar Franco, 
solicitando, nos termos regimentais, ao Ministro
Chefe da Casa CIVil da Presidência da República, 
infoiTI_Jações a respeito da Secretaria Especial de 
Ação Comunitária - _SEAC, afim de instruir o 
estudo do Projeto de Lei da Câmara n" 119, de 
I982.-

-lO-

Discussão, em turno único, do. Projeto de Lei 
da Câmara n• I8, de I988 (n• 7.135/86, naC.sa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre as relações de 
trabalho do treinador Profissional de Futebol, e 
dâ o~tras providê~das. (Dependendo de parecer.) 

O SR. PRESIDEI'ITE (João Lobo) - Está 
encenada a sessão. 

(Levanta-se a sessao ..$ 13 horas e 45 mi~ 
nutos.) 
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ANO XLIII TERÇA-FEIMJO DE MAIO QE 19_Q8 .13~SiUA-QF 

SENADO FEDERAL 

1 -ATA DA 7• REGNIÃO, EM 9 DE 
MAIODE1988 

1.1 -ABERTURA 

1.1.1 -Comunicações da Presld~cla 

-Inexistência de quorum para abelfura da 
sessão. 

-Convocação de sessão extraordinária a 
realizar-se amanhã, dia 1 O, às 1 Oh 30min, com 
Ordem do Dia que designa. 

1.2-ENCERRAMENTO 

1.3 -EXPEDIENTE DESPACHADO 

SUMÁRIO 
1.3.1 -Projeto de Lei 
-Projeto de Lei do Senado n? 25/88, de 

autoria do Senador: Odac;ir Soares, que proíbe 
o uso de fumo, nos vôos domésticos, a bordo 
de aeronaves comerciais. 
2-DIRETORJA GERAL DO SENADO 

FEDERAL 
- Extrato de contratos ~elebrados_pelo Se-

. nãdOFederat com as firmas SIGlA-Serviços 
Gerais de Alimentação ltda., lnstaJadOfa e Me-· 
cârii.Ca-Vaine Ltda., Casa de Saúde e Qjnica 
Santa Lúc;ia. SA 

- Extrato de termo aditivo entre o Senado 
Federal e a Semens S/ A 

- Reswno de termo de convênio celebrado 
_ entre o ~enado Federal e a Secretaria de" Ad-

ministração Pública da Presidência da Repú
blica - SEDAP. 

3 -INSTITUTO DE PREVIDI'!:NCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

Ata: da 8• Reunião Ordinária, realizada em 
23-2-88. 

4-ATAS DE COMISSÃO 

5-MESA DIRETORA 

6- ÚDERES E VICE-LillERES DE 
PARTIDOS 

7 '--COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMAl'IENTES 

Ata da 7~ reunião, em 9 de maio de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr_ Francisco Rollemberg 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-Sé 
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

--:.._ LoUrival Baptista- Jutahy Magalhães -José 
lgnácio Fefreira -João Calmon -Jamil Haddad 
-Itamar Franco --Severo Gomes - Fernando 

Mário Maia - Leopoldo Peres - Carlos De' Henrique Cardoso~ Mário Covas- Mauro Bor-
Cãi-li -Áureo Mello- Odacir Soares - Olavo ges - Iram Saraiva ........ Irapuan Costa Júnior -
Pires -João Menezes - Almir Gabriel -JOão Pompeu de· Souza- Meira Filho - Louremberg 
Castelo ---:- Alexandre Costa - Edison Lobão _:_ ---NUnes ROcha - Rachid Saldai1ha Deni ..,.... Jorge 
João Lobo-Ch~s Rodrigues-Álvaro Paçh_e-. Bornhausen - Carlos ChiareDi, 
co~Cid Sabóia de Carvalho-Mauro Benevides' 
- Raimundo üra - Marco Maciel - Ney M~.ra
nhão - Guilherme Palmeira """":' Divaldo Suruagy1 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-A lista de preSe'nça acusa o comp~cimento 

de 39 Srs. Senadores. Entretanto, õão há eJJ1 ple
itário o quorum regimental para a abertura da 
sessão. 

Nos terinoS do§ 29 do art 180 do Regimento 
Interno, o expediente que se encontra sobre a 
mesa sei"á despachado pela Presidência, indepen
dente de leitura. 

Nestas condições, vou encerrar a presente reu
nião, convocando sessão extraordinária a reali-
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PASSOS PORTO 
Diretor~Geral do Senado Federal 

AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Dii'etor Adminis~rativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Oiretor Industrial 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

zar~se amanhã, às 1 O horas e 30 minutos, com· -
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 9, DE 1988 

Votação, em turno únic::o, do Projeto de Lei çfa 
C'amara n9 9, de 1988 (n9 206/87, na Casa de 
origem}, que dispõe sobre a concessão de bolsa
auxílio ao atleta amador e dá outras providências, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, 
com emenda que oferece. 

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 24, DE 1988 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 24, de 1988 (n• 408/88, na Casa de 
origem), que dispõe sobre as medidas de prote-
ção e amparo às vítimas das enchentes e desaba
mentos ocorridos nos Estados do Rio de Janeiro 
e Acre e de fomento às .atividades econômicas 
das áreas atingidas, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 7, DE 1988 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
da Cârii.a"ra n" 7, de 1988 (n" 8387/86, na casa 
de origem), de iniciativa do Senhor ~resid~nte_ 
da República, que cria a 16~ Região da Justiça 
do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional do 
Trabalho, institui a correspondente Procuradoria 
Regional do Ministério Público da União junto à 
Justiça do Trabalho e dá outras providências, ten
do 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

4 • 
PROJETO DE LEI DA CAMI\fi.A 

N•14, DE 1988 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Le_i 
da Câmara n" 14, de 1988 _(n9 _381/88, na Casa
de origem), de iniciativa do Seiihor Presidente 
da República que dispõe sobre a criação de car
gos na Secretaria do Tnbunal de -!ustiça do Dis
trito Federal e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral .......................•..... , ..•.•......•........ Cz$ 950,00 

Exemplar Avulso ·········~······.,.·················~,···· Cz$ 6,00 

_Tiragem: 2.200.exemplares. 

~c - 5 .. 
PARECER N• ~2, DE 1988 

Votação, em turno único, do Parecer n9 2, de 
1988, apresentado pela Comissão Especial, con
cluindo que não deve ser Qbjeto de deliberação 
a denúncia s/n~. de 1988, do Senhor Deputado 
Gerson Peres, contra o Doutor José Paulo sepúl
veda Pertence, Procuradór-Gera1 da República. 

" ~ 6 ~~ 
~ REQUERIMENTO N' 37, DE 1988 

Votação, _em turno único, do Requerimento n~ 
37, de 1988, de autoria do Senador Itamar Franco, 
solicitando, nos termos regimentais, ao Ministro
Chefe da Casa Qvíl da PreSidência da República, 
informações -a respeito da Secretaria_ Especial de 
Ação Comunitária - SEAC, a fim de instruir o 
estudo do Projeto de Lei da Çãmara n~_) 19, de 

~ 1982_ ~ 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
~~~ l'l'l_8,DE 1988 ~ 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n9lé, de 1988 (n9 7.135186, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre as relações de 
traballl:o do treinador profissional de futebol e dá 
outras providências (dependendo de parecer). 

~ O SR. PRESIDEl'ITE (Francisco Rollemberg) 
-Lembro aos Srs. Senadores que o tempo desti
nado aos oradores da sessão· de amanhã será 
dedicado a homenagear o "Dia Na<:ional da Mu
lher'\ nos termos do Requerimento n9 30, de 
1988, de autoria do Senador João Menezes e ou
tros Srs. Seriadores. 

O SR. PRESIDENlE (Francisco Rollemberg) 
-Está encerrada a reunião. 

(levailta-se a reun1ão às 15 horas.) 
EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TER

MOSDO§?•DON?T.JBODOREGIMENTO 
INTERNO. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
- N• 25, de 1988 

·· Proíbe o uso de fumo, nos vôos do
-mésticos, a bordo de aeronaves comer
dais. 

O Congresso NacionaJ decreta: 
Art. 1 ~ Fica proibido fumar durante os vôos 

domésticos de aeronaves comerciais. 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sUa 
publicà"Çãó. _ 
Ait~~ Revogam-se as disposfções em con

trário. 

Justificação 

São conhecidos de todos os efeitos dan9sos 
da utilização do tabaco a bordo dos aviões, onde 
os viciados persistem na prática maléfica-de aten
tar contra a própria saúde, a dos outros, não fu
mantes, e, ainda, contra a segurança de vôo. 

Esta proposfção objeti.va, na estefra das deter~ 
minações legais proibitiVas, em Vigor nos países 
mais evoluídos do mundo, notadamente os Esta
dos driidoS d_à."l\méiica çlo Norte, preservar, ele
mentarmente, a segurança e o bem-estar dos tri
pulantes e passageiros de aeronaves comerciais, 
durante os vOOs .das linhas domésticas. 

Cõtrt:amos, pois, com a·adepão dos nOssos emi
nentes Pares, cujo voto favorável permitirá ao Bra
sil avançar na árdua çampanha contra os male
fícios do tabagismo. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1988."0dadr 
Soares. 

(À publicação..) 

EXIRATO DE COI'I1RATOS 
EIQ(J_TERMOS ADinVOS 

Espécie: Contráto n9 045/88. 
Contratada: SIGLA - Serviços Gerais de AJi
mentação Ltda. 
Contratante: Senado Federal. _ . 
Objeto: Concessão de uso de dependências e 
bens-do Senado, localizados no refeit6riô do 14~ 
andar do Edifício Anexo I, vinculado à prestação 
deserviç:os de restaurante (self-service) e lancho
nete. _ 

_ Udtação: Concorrência n9002/87. 
Vlg~da: 13-4-88 a 13-4-89. ~ 
Signatários: Pelo Senado Federa]: Or._José Pas
sos Pôrto. PeJa Cont;ratada: Laura Saback d~_ Hora. 

Amaury Gonçalves Marllns, Diretor da Sub
secretaria de Administração de Material e_ Patri
mónio .. 

EXIRATO DE COI'I1RATOS 
E/00 TERMOS ADinVOS 

Espécie: ContratO n' 044/88. 
Contratada: Instaladora e mecânica Vaine Ltda. 
Cont:rat&nte: Senado Federal. · 
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Objeto: Prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em 3 (três) máquinaS de 
lavar veiculos, marca Ceccato. 
Udtação: Convite no 051/88. 
Crédito pelo qual c...-rerá a despesa: À conta 
do Programa de Trabalho n9 010102L2205n72, 
Natureza da Despesa n• 3132-010614. 
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n? 

QIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H) 

RESaMO DE TERMO DE CONVéiJO CE
LEBRADO El'fi'RE O SENADO FEDERAL E 
A SECRETARIA DE ADMil'IISTRAc;:AO PÚ
BUCA DA PRESIDeNICA DA REPÓBUCA 
-SEDAP 

0095515, de 3-5-88. - . _ 

Extrato de Convênio que entre si celebram a 
União Federal por intermédio da Secretaria de 
Administração PúbUca da Presidência da Repú
bJica SEDAP e o Senado Federal. Objeto: Cons
trução pela SEDAP, por intermédio da Sucad, 
para o Senado, de (1) edifício anexo à. sua sede, 
localizado à via N-2, frente ao Centro Gráfico. Pra
zo: 24 meses. Valor. Cz$ 1.000.000.000,00 (um 
bilhão de cruzados). Recursos: Correrão à conta 
das dotações consignadas pelo Orçamento FiscaJ 
da União ao Senado, através do Programa de 
Trabalho 02.01.01.01.025.~166, bem como pelos 
saldos de tal dotação carreadas ao Fundo do Se
nado Federal- Flirisem. Assinam pela Sedap, 
Ministro Aluisio Alves; pelo Senado Federal, sena
dor Humberto Lucena. 

Valor Contratual: Estimado em Cz$182.000,00 
(cento e oitenta e dois rrul cruzados). 
Vlg~da: 3-5-88a31-12-88 
Data da Assinatura: 3-5-88. Pelo Senado Fede
ral: Dr. José Passos Pôrto. Eela Contratada: João 
Amaro da Silva. 

Amaury Gonçalves Martins, DiretoJ_da Sub
secretaria de Admintsb'ação de Material e Patrl
mônio. 

EXIRATO DE COI'ITRATOS 
E/OU TERMOS ADmYOS 

Espéde: Contrato n~ 047/88. Amawy Gonçalves Martins, Diretor da Sub
Contratada: Casa de Saúde e Clínica Santa Lúdéi -secretaria de Administração de Material e Patri-
5/A mônio. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prestação de serviços ,-nédl~o-h_ospita
lares aos Senhores Senadores, servidores do Se
nado e seus dependentes. 
Udtação: Dispensa de Licitação, com base no 
arl & do Ato n? 09/86 da Com~são Oiretora_. 
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta 
do Programa de Trabalho n• 0101428.2004n6l, 
Naturezo da Despesa n' ~1~2-010912. 
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n1 
00790/0, de 12/04/88. . . 
Valor Contratual: Estimado em Cz$ 
4.000.000.00 (quatro milhões de cruzados). 
Vlg~da: 12-4-88 a 31-5-88. 
Signatários: Pelo _Senado Federal: Dr. José Pas
sos Pôrto. Pela Contratada: Dr. José do Patrocínio 
Leal. 

Amawy Gonçalves Martins. Diretor da Sub
secretaria de Administração de ·Material e Patri
mónio. 

EXIRATO DE COI'ITRATOS 
E/OU TERMOS ADmYOS 

Espécie: Segundo Termo Aditivo n9 046/88. 
Contratada: Siemens S/ A 
Conbarame:Sena_do Federal. 
Objeto: Acréscimo de 4 (quatro) Te!eirnpresso
ras, sem Vídeo, modelo EE_-980, equipadas com 
leitores, perfuradoras de fitas e 'unidad_es de cone;. 
xão para operação em rede ou ponto a ponto, 
no primeiro Tenno Aditivo n9 029/88. 
Udtação: Tomada de Preços n9 057/86. 
Crédito pelo qual c...-rerá a despesa: À conta 
do Programa de Trabalho no 01010012229/553, 
Natureza da Despesa rf<:> 3132-0111/6. 
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho ns> 
00889/3, de 25-4-88. 
Valor Contratual: Estimado em Cz$ 
1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil cru
zados.) 
Vlg~da: 25-4-88 a 31-12-88 
Signatários: Pelo Seriado Federal: D_r. José Pas
sos Pôrto. Pela Contratada: Nelson José Menusso 
e Pedro Ernesto Soares. 

Amaury Gonçalve5 Mart.lns, Diretor da Sub
secretaria de Administração de material e Patri
mônio. 

II'ISm«rO DE PREVIDili'ICIA 
- DOS CONGRESSISTAS 

8' Reunião Ordinárl~ realizada em 
23 de fevereiro de 1988 

Às onze horas e trinta minutos do dia vinte 
e três do mês de fevereiro- do ano de-_hum mil 
novecentos e oíterlta e oito, reuniu-se o Conselho 
Deliberativo do Instituto_de Previdência dos Con
gressistas-[liC, sõb -ã- presidência -do Deputado 
Gustavo de Faria e com a presença do Senhor 
Vice-Presidente Senador Odacir Soares e_Senho
res conselheiros: Deputado Luiz Marques, Depu
tado Lúcio Alcântara, Deputado Antonio de Jesus, 
Dr. Antonio Geraldo Guedes. Dr. Manoel José de 
Souza e Senhora Léa Fonseca Silva. Abertos os 
trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 7' Reunião, 
passando o Senhor Presidente à distribuição dos 
segUiri.tes processos constantes da pauta, sendo 
após aprovados: ao Conselheiro Deputado Antcr 
nio de Jesus, processos de auxilio-doença, ~ sa
ber: Américo Natalino Carneiro Brasil (n9 

1.660187) e Antonio Mazurek (n• 148/88); à Con
selheira Léa Fonseca Silva, também processos 
de auxílio-doença, a saber. Bianor Antunes de Si
·queira (n? 092/88), Eduardo Jorge Martins Alves· 
Sobr\nho (n? 1.662/87), Evaldo Amaral (n? 
127/88), Manoel Anastácio (n• 1.656187), Manoel 
Cavalcanti Novaes (n? 114/88), Maria do Carmo 
Oliveira (n? 046188), Oswaldo CaValca_nti da Costa 

_Uma Filho (rt' 1.6!)8/87), Raul Pinheiro da Costa 
Veiga (n~ 060/88), Simão Sessim (n9 059/88} e 

_ Wanda Laura Leite Lima (n? 1 .663/87}; ao Conse-
lheiro Deputado Antonio de Jesus, processo de 
averbação de mandato de Carrel Ypiranga Bene
vides (n9 112/88) e processo de __ cance18!1lento 
de averbação de mandato de Áivaro Valle (n~ 
1.605/87); ao Conselheiro Deputado Lúcio Alcân
tara, g_processo de auxíJio-funeral de .Maria de 
Lourdes Veiga (n9 053/88); ao Conselheiro Dr. -
Antônio Geraldo Guedes, o processo de revisão 
de pensãó de Paulo David da Costa Marques (n9 

1.122/87); ao Conselheiro Deputado Luiz Mar
ques, processos de concessão de pensão, a saber: 
Hélio da Mota Teixeira Gueiros (n~ 007/88), lnácia 
Lopes da Silva (n9 09.5'/88), _Jorge Said Cury (n9 
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153/88), Maria da Conceição Azevedo (n9 

1.661/87), Martinho José dos Santos (n• 005/88), 
Messias Dias de Ass[s (ns> 004/88), Ruth Lima Ri
beiro Silva (n? 003/88)~ Teresinha Augusta Leite 
(n9 130/88) e Luciano- Goine.S de Lemos (n? 
1.641/87). Em seguida o Senhor Presidente deu 
prosseguimento aos trabalhos, designando rela· 
tor para a Prestação de Contas do mês de dezem
bro pêóxímo passado o- Senhor COnselheiro Dr. 
Antonio Geraldo Guedes, tendo sido aprovado. 
Continuando, falaram sobre os_seguintes assun
tos: o Deputado Lúcio Alcântara, consultando se 
a dotação orÇamentária destinada ao IPC para 
a equiparação das pensões será liberada de uma 
só vez ou em duodécimos e, a forma de paga
mento auxílio-funeral; Deputado Luiz Marques, in
dagando sobre o parecer do "Conselho Fiscal" 
sobre as prestações de contas, e sobre a mecüda 
autorizativa da equiparação das pensões. O Se
nhor Presidente determinou a distribuição aos Se
nhores Cohselheiros da minuta da exposição de 
motivos e a proposta de equiparação elaborada 
pelo Dr. Antonio Geraldo Guedes, para que fos
sem Qferec_id,a_s _s_1,1gestões sobre as mesmas. O 
Deputado Antonio de Jesus discorreu sobre a re
ito para quatro anos. O Senhor Presidente, igual
mente, solicitoU sugestõeS dos Senhofe$ Cons_e
lhelros sobre a matéria abordada. O Deputado 
Antonio de Jesus sugeriu alteração no estatuto 
da Entidade, quanto ao local de funcionamento, 
que poderá ser fora do edifído do Congresso Na
cional e quanto a personalidadejua:ídica. O Senhor 
Presidente falou sobre as proviàências da atual 
_gestão no sentido de promover a modernização, 
inclusive, a mecanização das atividades adminis
trativas do Instituto que até então vem sendo reali
-~da_c;Le mar;t~ira. empírica e ina9equada ao pro
cesso de desenvolvimento da Entidade. Dando 
prosseguimento, foram ainda apreciados e igual
mente aprovados os processos de inscrição dos 
seguintes segurados facultativos: Alba Valéria Go
mes de Paula, Alfredo_Henrique Pacheco Henn_ing, 
Álvaro Júnior Paiva Oliveira, Antero Pinto Sobri
nho, Antônio Carlos Barbosa, Antônio Jorge Gon
çalves de Olveira, Aureliano Rodrigues de Souza, 
Çarla Rodrigues de Medeir~. Carlos..Alberto Cam
pos Marques, Carlos Augusto de Campos Ftlho, 
Ciistina Lúcia Côbo Arrais Hodon, Eder Luiz dos 
Santos 'de Jesus, Edna Pereira Uma, EmanUel 
Tadeu Medeiros Vieira, Ezequiel Sousa do Nasci
mento, Fausto Rabelo Mesquita, Francisco das 
Chagas Bezerra, Glauceni Nunes de Sousa Hoff
mann, Heloisa Helena Silva Ramos, Ivanir Lurdes 
_Mazurek, joão J_osé de_ Castro Júnior, José Edinil
son àe Oliveira, Leoni Araújo Guimarães. Luis An
tonio Arruda Monteiro, Manoel de Araújo Ramos 
Júnior, Márcia Una de Carvalho Barbosa, Márcio 
Arnaldo GonçaWes Borges, Marcos Antônio Vieira 
Borba, Maria a_ara Álvares Cor(êa Dias, Maria da 
Consolação Soares-, Maria das_ Dores Barcellos, 
Maria Inês Alonso Nev.es, Marta Verônica Bezerra 
Gomes da Silva, Marilda dos Reis Fontinele, Marli 
Melchior Portilho, Otífio Rodrigues Santa Cruz, 
Paulo Roberto d_e &rr.os M.eyer, Plinio Fernandes 
d~. Castro, Raquel de Oliveira Silva Santos._ Re:gina 
Maria Groba Bandeirct Ricardç Soaies de Almei· 
da, Rita de Cássia Araújo, -ROberto- José Rocha 
Miranda, Rubens Aníbal Cascaes, Stael Cavalcanti 
Alencar, Taciana Nassif, Tania Soares Domingos, 
Terezinha Goreti Rodrig!Jes dos Santos Andrade, 
Waldir Carneiro, Wesley Vasconç__elos Gomes e 
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Zacheu Barbosa Teles. Nada mais havendo a tra
tar, é encerrada a reunião às treze horas. E, para 
constar, eu Arnaldo Gomes, Secretário, lavrei a 
presente ata que, depois de lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. 

ATAS DE COMISSÃO 

COMISSÃO PARLAMEI'ITAR 
DE1NQQáurO 

Criada através da Resolução n' 22, de 
1988, destinada a investigar em profun
didade, as denúncias de liTegularldades, 
inclusive corrupção na administração 
pública, ultimamente tomadas tão notó
rias pelos meios de comunicação. 

5' Reunião, realizada 
em 26 de fevereiro de 1988 

Aos_ vinte e seis dias do mês de fevereiro do 
ano de mil novecentos e oitenta e oito, às deres
seis horas e trinta minutos, na Salã da Cóinissão 
de Finanças, presentes os -seohores Senadores 
José Ignácio Ferreira (Presidehte), Carlos Chia
rem, Mansueto de Lavor; José Agripino Maia, 
Mendes Cailale, Affonso <:amargo, Itamar Franco, 
José Paulo Bisai, Chagas Rodrigues, Severo Go
mes, Jutahy Magalhães e Maurício Corrêa, reú
ne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, desti
nada a investigar, em profut:~didaade, as denún· 
das de irregularidades, inclusive corrupção na a a 
ministração pública, ultimamente tomadas tãc 
notórias pelos meios de comunicação. 

Havendo número regimental, o Senhor Presi· 
dente declara: abertos os t~abalhos da Comissão 

Prosseguindo, passa-se à Jase interpelatóri_a, 
quando usam da palavra, pela _ordem, os Senho
res Senadores Maurído C_orrêa, Jutahy Maga
lhães, José Agripino Maiã; José Paulo Bisai, Man
sueto de Lavor, Mendes Canale, Affonso Camar
go, Chagas Rodrigues e Carlos Chiarem, na condi
ção de ReJator da Comissão,. 

A seguir, o Senhor Senador Mansueto de Lavor 
sugere a inclusão de Alencar Guimarães, Sérgio 
Menin Teixeira e Lúcio Veríssimo na relação dos 
próximos depoentes. Solicita, ainda, que o Senhor 
Presidente _determine diligências às Prefeituras 
Municipais de Pinheiro e: Viana, ambas no Estado 
do Maranhão. . _ _ _ _ _ 

Com a palavra, o Senhor Senador Juta_hy Maga
lhães_, solicita ao Presidente que requisite à SE
PlAN, relação de todas as Prefeituras que fo_ram 
beneficiadas com a liberação de verbas públicas. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente _encerra os trabalhQs da Comissão às dez.e
nove horas e trinta minutos, conVocando os Se
nhores Senadores para a próxima reunião a reali
·zar-se terça-feira e, para constar, eu, José Augusto 
Panisset Santana, Assistente da Comissão, lavrei 
a presente Ata que, lida e aprovada, será assiriada 
peJo Senhor Presidente e irá ~ publicação junta
mente com o apanhamento ~quigráfico. 

AIYEXO À ATA DA 5• REUNIÃO DA CO-

e designa o Senhor Senador José AgriPino Maia 
Relator ad hoc, no impedimento eventual do Se- _ 

•nhor Senador Carlos Chiarelli, Relator da Comis
são. Solicita, a seguir, seja dispensada a leitura 

O MISSÃO PARlAMENTAR DE INOOÉRJTO, 
CRIADA A 17M \lÉS DA RESOLUÇÃO N• 22, 
DE 1988, DESTiNADA A INVESnGAR, EM 
PROFUNDIDADE, AS DEN(J_NCJAS DE iR
REGULARIDADES, INCLUSIVE CORRUP
ÇÃO NA ADMIN/S17MÇÃO PÚBUCA. UL n
MAMENTE TORNADAS TÃO NOTÓRIAS 

·PELOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, DESTl- · 
NADA A Ol1VIR O DEPOIMENTO DO DR. 
ROMEU TUMA, DIRETOR-GERAL DO DE-
PARTAMENTO DE POÚCIA FEDERAL, 
Q(JE SE PUBUCA COM A DEVIDA A(JTORJ
z.IÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CO-

. MISSÃO. da Ata da reunião anterior que, logo após, foi 
considerada aprovada. 

COm a palavra, o Senhor Sett?Jdor Itamar Fran
co, propõe que a ComissãO requisite à Receita 
Federal, cópia_ da declaração de bens dos envol
vidos na intermediação de Iiberaçãõ âe-vet:fJas 
públicas nos últimos dois anos. A proposta é apro
vada Em seguida, o Senhor Senador Maurício 
Coirêa solicita à Presidência _que requisite da Polí
cia Federal, relatório referente às investigações 
sobre a fuga de americanos, envolvidos com ·con
trabando de armas, que se encontravam presos 
nas dependências do Departamento de Polícia 
Federal. A Presidência indefere a solicitação justifi
cando não ser a matéria pertinente à competência 
da Comíssão. O Senhor Senador Mauricio Corrêa, 
recorre da decisão da Presidência ao Plenário da 
COmissão. Posta em votação, é ·aprovada por una-
nimidade. -

O Senhor Presidente, convida o Dr. Romeu Tu
ma, Diretor-Geral do Departa"inento de Polícia Fe
deral, para tomar assento à Mesa. Após o jura
mento de praxe, inicia seu depoimento tecendo 
considerações sobre as.investigações que seu De
partamento vem reaJ~ando concernentes à irre
gularidades na liberação de ve~:b_ªs públicas aos 
EStados e Municlplos através da SEPLAN, enfati
zando que as investigações iniciaram em setem· 
bro de 1987, no Estado de São Paulo, após de
núncias de vários Prefeitos. 

Presidente: S_enador JoSélQOácio Ferreira 
Relator: Senador Carlos Chiarelli 

O. SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
__ Havendo número regimenta(ã Presidência decla

ra abertos os trabalhos desta reunião. 
A Presidência solicita, no impedimento eventual 

do eminente Senador Carlos Chiarem, que o subs
jjtua, neSta oportunidade, o_eminente Senador Jo
sé Agripino, obedecida a disposição regimental 

A __ Presidência indaga dos Srs. Senadores ?e 
desejam ouvir a leitura da ata da sessão anterior 
Ou se a dispensam para subseqüente leitura das 

- notas taquigráficas. (Pausa.) 
(Dispensada a leitura.) 

A Presidêrtcia concede a palavra ao eminente 
Senadcir Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO ...... Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Gostaria que V. Ex', Sr. Presidente, submetesse 
à consideração da Comissão um estudo que havi~ 
solícitádo, inclusive ao Senador Mauricio Corrêa, 
para- que, quando V. EX' 01.,1 qualquer membro 
da Comissão entendesse, fo~em requisitados à 
~eceita Fe,deral informações sobre a declaração 
de bens e, daqueles que fossem candidatos a 
cargos ·eletivos, também a declaração de hens 
dos últimos 5 anos. 

Portanto. gostaria que_ a Comissão delegasse 
autorização a V. Ex", quai1do assim se fizer neces
sário, para pedir a declaração de imposto de renda 
e a declaração de bt:ms, em se tratando de um_ 
cfepoente que tenha sido candidato ou seja parla~ 
mentar. Evidentemente que aS-ilõSsãS declara
ções de bens, como parlamentares, estão à dispo

. sição daqúeies que aS desejarem na Justiça Elei
toral, bem como os nossos rendimentõs perante 
a Receita Fe~ral. 

Era esta a ·proposta que eu gostaria de fazer 
a V. Ex~ para submetê-la à Comissão. 

O SR. PR_ESIDENTE (José Ignácio Ferreira) -
Embora pareça que a Comissão já tenha prece
dentemente deferido à Presldênçia a adoção das 
medidas que eventualmente emeljam como ne
Cessárias, a Presidência coloca à coosideração 
do Plenário o pedido do eminente Senador Itamar. 
Franco:·(PãUSáJ 

Aprovado. 

OSR MENDES CANALE- Sr. Presidente, 
eu gostaria de f~er um~ inçlagação. 

O SR. PRESlOJ:NTE (José lgnácio Ferreira) -
Tem a palavra o nobre Senador Mendes Canale. 

O SR. MENDES~-Gostaria de fazer 
uma indagação quanto-à colocação que faz o 
nobre S~dor Itamar Franco, no tocante a essa 
solicitação: com referência a quem ainda_ é deten
tor do cargo, a declaração de bens deve ser aquela 

-de quando ele ~nha acesso ao cargo? Há carg_os 
que_ [az_e_m_ gssa exigência. 

Eu, por exemplo, quando fui Prefeito, encami
nhei, ao tomar posse, a minha declaração de bens; 
e de acordo com a_ lei, no mês de abril, antes 
do término do meu mandato, enCaminhei ufna 
outra atualizada, referente ao Período em que eu 
já havia cumprido ou estava para completar o 
quarto ano de mandato. _ " . 
___ Da colocação que faz o Senador_ Itamar Franco 
eu gostaria de saber se, para quem- aincl:a está 
na fl)nção, a de_claração de bens é a inicial e, 
p?!fa qUem já não está na função, é declaração 
inicial mais a outra rio final do mandato ou é 
aqUela ~ªfunção exercida. 

O SR ITAMAR FRANCO O-Senador Mendes 
Canal_~. quanto àquele que não estiver na função 
pública e que não tenha de fazer declaração de 
bens, solicitaríamos à Receita Federal a decla
ração do imposto de renda, mas aquele parla
mentar, ou qualquer candidato eleito, terá _que 
ter as dedaraçõe~ _ _prestadas à Justiça Eleitçral, 
como é o TIOsso caso, de todos n6s que disputa-
mos eleições. - . - -- . 

É esta a conceib,lação que queremos e a própria 
legislação do sigilo fiscal o permite, no interesse 
da administração pública - é a Lei n9 3.470, 
de 1958, no art. 54. E à luz do Regimento Interno 
do Senado, também poderá cabelr ao Presidente 
uma solicitação de qualquer Senador. Minha pro-

-posta é apenas pará evitar a formalidade a todo 
instante em que ele possa pedir a declaração de 
bens e a de imposto de renda_p_ps últimos 5 anos. 

O SR. MAURICIO CORR~ - Sr. Presidente, 
pela ordem. 

. O SR PRESIDENTE (Josê Ignâcio Ferre~a) -
Tem a palavra o eminente Senªdor Maurfcio Cor
rêa. 
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O SR MAURfCIO CORR~ - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: --- --- -- ---------- ---

Conquanto a matéria possa parecer imperti
nente, gostaria que V. Ex" submetesse ao douto 
juízo desta Comissão a possibilidade, por econo
mia processual, de requisitar a Polfcia Federal, 
já que se encontra aqui para prestar depoimento 
o Dr. Romeu Tuma, o resultado das investigações 
que foram feitas por aquela SUperintendência no 
que tange ao incidente em que foram envolvidos 
vários americanos com transporte de annas con
trabandeadas para um dos países africanos e, 
posteriormente, comÇ> todo o País conhece, esses 
americanos fugiram aqui da Superintendência da 
Polícia Federal. Tenho conhecirilento próprio de 
que S. Ex" determinou a abertura dessa sindi
cância ou inquérito e, como se trata de uma Co-
missão Parlamentar de Inquérito abrangente, eu 
gostaria que esse Pleliário fosse ouvido no sentido 
de que S. Ex" determinasse o encaminhamento 
dessas peças para a nossa apreciação. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
A Presidência, antes de _colocar à consideração 
do Plenário solicitação de V. Ex', e sem embargo 
do respeito, da admiração que V. Ex.' merece da 
Presidência e certamente de _todos os seus Cole
gas, teme por essa providência, porque a Coinis
são traçou certas linhas de comportamento e há 
disposições constitucionais que o balizam. Nós 
não somos uma CGJ, nós .somos uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito e, na linha desse entendi
mento, nós traçamOs aqui, depois de re<:eber am
pla autorização do Senado para investigação de 
corrupção, como tema, um entendimento que 
ficou fixado na primeíra reunião; ou seja, fiX&ia
mos certos parâmetros, excluirfamos do âmbito 
da Comissão as matérias exclusivamente, muni
cipais e estaduais e fadamOs um juízo de admissi
bilidade para aquelas matérias que fossem parcial 
ou totalmente fedemis ou de Brasma. 

Mas, definimos claramente que o tema inicial 
das nossas preocupações e da nossa investigação 
seria o da intermediação de verbas na área federal. 
De maneira que definindo isso, parece-me preo. 
cupante se nós começarrilos a fazer várias solici~ 
tações aos órgãos federais, indagando acerca de 
fatos outros que estejam distanciados do objetivo 
traçado pela Comissão; porque se vamos pedir 
para fazer um jufzo de admissibilidade e esperar, 
pod.erlamos pedir depois. 

É apenas essa colocação, porque não temos 
como, por força do que nós traçamos, alterar 
esses rumos e sair em wna digressão que nos 
pode ser prejudicial, que nos fará sair do objetivo 
nosso que, pelo menos, é o_ primeiro dos nossos 
objetivos traçados aqui como fato determinado, 
que é a intermediação de verbas. 

O SR. MAURfOO CORR~ - Sr. Presidente, 
data venJa, eu insisto na minha consideração. 

O SR PRESIDENlE (José lgnácio FerTeira) -
Vou colocá-la à consideração do Plenárip. 

O SR. MAuRfOO CO~ .,. E eifiíão con
cordo c.om as suas colocaçQ_es. Em primeiro lu
gar, porque houve, naquel_a ocasião, inclusive a 
irúormação de que um jatinho amerlcan? estra
nho se encontrava no Aeroporto de Brasília; outra 
informação é que alguns guardas da Superinten
dência poderiam ter sido subomad~. Então, pa
rece-me que ninguém tem o prop6s1to de trans-

fonnar esta CP! em COI - não é o caso. Como 
=jáeXi.Sfem ballzame:ntos traçados, evidentemente 
que ao rec.eber as cópias desse expediente, algum 
Senador o iria examinar e na hipótese _de achar 
que devesse prosseguir, o faria; na hipótese "não", 
o arquivaria. Mas era uma informação, a meu 
ver, de alta importância, que se daria à sociedade 
brasileira, que busca exatamente a informação 
acerca disso. 

O SR PRESIDENTE (José Ignácio Ferreii'a) -
A Presidência coloca à consideração do Plenário 
o pedido do eminente Senador Maurício Corr_êa, 
d6- envio de expediente pertinente ao fato a que 
S. Ex" aludiu, à PolíCia Federal, para obtenção 
de informações a respeito. 

OS Srs. Seriadores têm algwna objeção?(Pau
sa.) 

Concedo a palavra ao eminente Senador Cha
gas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Como V. EX' 
esclareceu, e o nobre Senador Maurício Corrêa, 
aproveitaria para soücitar informações a respeito 
ficando, de acordo com os critérios, sujeito ao 
jUízo de admissibilidade. 

o SR. MAURfOO COR!ltA - Fica aprovado, 
então, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Eu-- qUerO_ dizer a V. ~ que o Plenãrlo acaba 
de aprovar, e a Presidência fará despachar, em 
atendimento à postulação de V. ~; o expediente 
solicitadO. 

A presente reunião foi convocada para auscul
tamerito do eminente delegado e Diretor-Geral 
do DepartameJJto de Polícia Federal, Dr. Romeu 
Tuma. E, estando ele presente, a Presidência soli
cita que tome assento à mesa para o seu depoi
mento. 

Dadas as peculiaridades deste depoimento, a 
Presidência concede a palavra ao eminente Dire-. 
ter-Geral da Polícia Federal, Dr. Romeu Tuma, -
para os esdarecirnentos iniciais que deva prestar, 
seguindo-se a eles as indagações que vierem a 
sedormuJadas pelos emútentes Senadores com· 
ponentes desta Comissão. 

-o SR. J(ITAHY MAOALHÃES- Sr. Presidente, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENlE (José lgnácio FerTeira)-
V. Ext tem a pa1avra, eminente Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR. JUfAHY MAGALHÃES- Sr-:- Presidente, 
não estive presente ao início da reunião de ontem, 
por isso não sei se V. Ext solicitou ao depoente 
que prestasse o juramento. Mas nós ficamos, na 
penúltima reunião, com a decisão de que haveria 
o juramento de todos os depoentes que aqui vies
sem. Então, peço a V. Ex' que formalize essa deci
são da Comissão. 

b SR. CHAGAS RODRIGUES -V. EX' perrrliie; 
nobre Presidente? 

O SR PRESTbENtE (José lgnácio Ferreira)
Tem a palavra V. Ex', eminente Senador Chagas 
Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODR[GUES- Tenho a ii'Tl~ 
pressão de que o nobre Senador Jutahy Maga
lhães se refere mais a quando comparece a esta 
Comissão uma pessoa na qualidade ~e testemu
nfta. Mas parece que -hoje vamos ouvir aqui al-

guém que vem colaborar conosco, e que n~o 
está aqui nem COJP-O testemunha, nem_, p~opna
mente, em nenhUma hipótese, como mdLCLad~. 
Seria um informante que viria prestar um depc:n· 
menta, a titulo de tolal;>oração, não_seria prC?pna
mente uma te_stemunha. Tenho a Lmpressao de 
que o _juramento se refere mais à teste}·~unha, 
~Ivo m_elhor juízo. ~- _ 

O-SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
A Presidência val, entretanto, acolher a ponde
ração do eminerite Senador Jutahy Magalhães 
e vai,_ genericamente, em todas essas oportuni
dades, tomar o compromisso dos Srs._ depoentes 
na forma do que prevê o Código de_ Processo 
Penãl~ __ _ 

A Presidência indaga do depoente se fará, sob 
palavra de honra, a promessa de dizer a verdade 
do que souber e do que lhe for perguntado? 

O SR. ROMEU TUMA- Sim, senhor. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
Está prestãdo o compromisso, 

A Presidência concede a palavra ao Dr. Romeu 
Tuma, para os esdarecimentos iniciais que deva 
fazer, considerando, inclusive, a peculiaridade 
deste depoimento, quer dizer, alguém que vem 
também a esta Comissão, podendo oferecer mui
to da sua contribuição, em face daS iiwestigações 
que o seu Departamento vem realizando. 

Com a palavra o eminente Diretor-Geral da Polí
cia Federal, Romeu Tuma. 

O SR. ROME_(J_ "[UMA--::: Se me pennite V. EX, 
Sr. Presidente, ao Senador Maurício Corrêa infor
mo que há um inquérito na JustiÇa sobre o caso 
do Nobistor, o barco que foi apreendido, com 
o perdimento do barco-, enti:egue às _aW:oridades 
brasileiras e a fuga de dois americanos, sendo 
que um f~i mantido preso, extraditado para a Ar
gentina, por solicitação daquele ~ovemo,·e -colo
cado em liberdade logo em segu1da. 

Há um proc_esso administrativo jã concll!Ído, 
com punição ao carcereiro, e assim que receber 
o requerimento desta excelsa Comissão, pronta
mente encaminharei a cópia do processo, sem, 
é claro, o julgamento fmal do inquérito, que se 
encontra na Justiça. 

- A fim de esclarecer algumas dúvidas que surgi-
ram dos motivos que definiram a neces~idade 
de se apurar, numa investii;Jação preliminar, o ca· 
so das liberações de verbas da SEPLAN, temos 
-que a partir da primeira quinzena do mês. de se
tembro de 1987, os meios de comunicação divul· 
garam, com bastante_intensidade, noticiário sobre 
desvio, agendamento e intermediação na libera· 
ção de verbas públicas na Secretaria do Planeja
.mento, destinadas a_ Estados e Municípios princi
palmente, praticados p-or servidores da SEPLAN 
em conJuio _com escritórios e empresas sediadas 
eiTlBrasília e outras capitais. _ 

Em decorrência déis próprias noti_cia"s de jornal, 
através de despacho, determinamos o início de 
uma investigação preliminar, visto_que, até àquela 
época, nenhuma prova existia que determinasse 
a abertura de inquérito. __ _ 

Erri 22 _de setembro de 1987, foi expedido um 
telex_ da Divisão de Polícia Fazendária, da Polícia 
Federal, a todas as descentralizadas, solicitando 
investigação em tomo do assunto e informando 
à Direção Uei'al quando da ocorrêncta de i_rregula· 
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ridades na liberação de ve_rb~ públicas aos Esta~ 
dos e Munidpios através da SEPLAN. 

Toda essa <;l.ocumentação a que me refiro en~ 
garei à Comissão. · 

Na Superintendência de São Paulo, com_ vistas 
a apurar a veracidade das notícias v~iculadas atra
vés da lmprensa, foi instaurada a IPP 1210027-87, 
de 28 de setembro do me$mo an(?, e concluída 
em 30 de novembro.A lPP confumou a ocorrência 
de fatos delituosos e o ~u~ jnvestigari.te -propôs 
desencadear .a apuração pormenorizada através 
do órgão central do DPF. O R~lat6rio da autori
dade se encontra também no procedirriento. 

A 16 de novembro expediu-se o telex-circular 
n9 755/87, da Divisão de Polícia Fazendária, solk:i
tando o empenho de todos eles, centraJiz~do 
no sentido de proceder a investigações junto às 
Prefeituras beneficiadas com verba do Governo 
Federa], através de intermediadores. 

Aqui faço um parênteses, porque à época em 
que foi dado início à inve§tigação nós tínhamos 
uma grande dificuldade: mais de 4 mil municípios 
brasileiros teriam que, por hipótese, ser investi
gados pela Superintendência; que, até então, nós 
não tínhamos conhecimentos daqueles que apre
sentaram projetos para a liberação de verbas ou 
teriam assinado contratos com empresas de inter
mediação. E com isto nós nos Woos pratiCal!len
te num abismo que não teria nenhum tipo de 
conseqüência: estávamos nos baseando em al
guns prefeitos que, de início, denunciaram, atra
vés da imprensa, essa atividac;le ilícita de_ interme
diação de verbas~ e alguns ao deporem negavam 
que tivessem chegado até o fmal e recebido a 
verba e o pagamento, que interromperam as rie
gociações achando que seria ilegal, segundo os 
depoimentos dados à Polícia. _ _ _ ___ _ _ 

A Seplan nos fome_çeu u_rn~ relação, através 
daquilo que era de responsabilidade dela, das pre
feituras e outros órgãps públicos que receberam 
os beneficias do F AS~ Isto e~á an~d<?. ~ este 
procedimento que trouxe à Comissão. Isto facili
tou a investigação porque todas as superinten
dências receberam uma relação das prefeituras 
de cada Estado que foram beneficiadas com a 
liberação. 

Até então não se sabia, e de muitas delas ainda 
não sabemos, se houve intermediação ou não~ 

Em 9 de novembro foi expedido um telex dando 
essa relação e então do dia 29 çle janeiro, depois 
de ter vindo do Ceará, de Fortaleza, São Paulo, 
Goiás, Paraná, Curitiba, resolvemos concentrar as 
investigações com a abertura de um inquérito 
policial, e designamos o Dr. Alcione Serafun de 
Santana para coord_enar as apurações já com por
taria baixada, dando início à investigação. 

Nesse ínterim surgiu, por solicitação do ex-Mi
nistro An_ibal Teixeira. um pedido de informação 
sobre até que ponto havia chegado a Polkia Fede· 
ral na investigação e a resposta foi dada à divisão 
por solicitação do ex-Ministro Arubal Teixeira. A 
resposta foi dada pela Divisão de Polkia Fazen· 
dária, de que as investigações preliminares chega· 
ram à conclusão que-, realmente, houve infração 
penal, algo que diz respeito a dispositivos do Códi
go Penal brasileiro, e havia uma determinação 
da Direç:ão Geral para a abertura de inquérito. 
E daí nós prosseguimos, e praticamente uma se
mana depois o Ministro foi substituído. 

Em razão de depoimentos mais preocupantes 
de alguns prefeitos, foram solicitados à_ Seplan, 
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já sob a administras;ão do Ministro João Batista 
de Abreu, os processos pertinentes às liberações 
de ~r~as a algumas prefeituras, cuja relação se 

-ertcontra ~ui, também; -Acho desnecessária, tal
veZ,- relacioná-las. Twemos vários depoimentos. 
De"início, houve p9r bem-º-<;f_eleSãdo,já que tinha 
algumas comprovações_da intermediação ilícita, 
ouvir wn funcionário da Seplan, que informasse 
atr~és de depoimento o fluxo do procediemento 

_para a liberação de verbas, da entrada do processo 
~ _ Q recef?imel").to pelas prefeituras, através do 
Banco do Brasil, da verba solicitada, ou estlmu
lélQ.c;t <,1 Solicitar. E foi c;>uvido, então, o Dr. Aldo 
Moreira Lima, Coordenador da Assessoiia Téc
nica da Secretaria de Artfq.~laç9e~_com os Estados 
e Municípios - SAREM. Ele fez uma explanação 
da moVimentação dos processos. O que nos cha

_ _mou .a atenção em seu depoimento_ foi o d_-ado 
de que ·eles, apenas, funclonavam conlO fepã:ssa
dores de verba e todo o encaminhamento era 
determinadO pelo Gabinete do Sr. -MiniStro. Isto 
estã~ ãqili tambérit, trouXe- unia cópia de todo o 
depoimento, qUe -colocarei à disposição da Co
missão. Posteriormente, num telefonema do Mi
nistro Aníbal Teixeira solicitando informações so-
bre o inquérito, inforinei que ~stava determinªndo 
a abertura de inquérito, e que o que me preocu
pava e me dava a certeza .maior de que houve 
infré!ção e que obrigava a polícia, de oficio, a deter
·minar a abértufa ÔEdnQuérito era o -depoimento 
do Prefeito-de Vale~a que, pelo que me consta, 
depôs ontem a esta Corili~são. Então, seria desne· 
cessârlo citar alguns tópicos do seu depoimento, 
que indicavam a necessidade de uma amplitude 
na investigação pOliciai atrvés do inquérito corres-
poridente. _ _ _ _ 

-~~ -Além disto, rlóS ttimOs uma separãta que trOuxe 
~_qui, e que deixarei parã a ComissãO, caso _que 
foi recentementEt levan.ta.do pela Superirifenaên

- cia _ d_e São Paulo, pela empresa Coimpro, que 
.se especializou em formação de processo para 
a eçlucação, através de p~ocessos que tinham a 
passagem pelo MinistériO da EdUcação e, poste
riormente, ia à SEPL.AN para a liberação da verba 
correspondente solicitada .. 

· Chamo a atenção de_ V. ~ para um tópico 
do depoimento do Prefeito Gaita Aleixo ® __ Souza, 
de Jaboticabal, em que S. Ext afuma: "Firmando 
um contrato de _risco, no quaJ se comPrometia 
a pagar 20% do- valor da verba pleiteada, nada 
pagando caso não ocorresse a liberação". E por 
que chamo a atenção? Porque se o- contrato é 
de risco, caracterlzâ.va, não uma ass_essoria técni

- ca, mas realmente a intermediação de verbas, 
o que indicava que deveria haVer dentro da SE
PLAN uma eStrutura que facilitasse o andamento 
Qos processos que teriam a possibilidade de libe
ração. 

Tenho aq]Ji dezesseis depoimentos, da mesma 
forma como os contratos assinados, notas e reci· 
bàs correspondentes aos pagamentos. Acredito 
que essas provas sejam importantes para a Co
missão, como o são para o inquérito policial. 

Tenho alguns depoimentos da Superintendên~ 
cia do_ Ceará, em qu~ um Prefeito _no seu_ depoi
meritci fios informa de que há um serviço de con
tra-infQrmação, o que eu chamaria uma gang, 
~_9ue diz o Código Penal que se se reunirem 
mais de três é bando, quadrilha. Acredito que 
está caracterizada esta parte do processo como 

agravante, de que foi procurado por alguém, após 
a denúncia de que teria ·sofrido uma: abordagem 
pela liberação de verba por um elemento, atravéS 
do telefone, que seria da Presidência da República, 
e que mandaria uma autoridade da Polícia Federal 
para tomar conhedmento da denúiJÇia que tinha 
a fornecer. E o nome dado a ele não consta da 
rel_ação dos funci_on_ários da Polícia Federal. En
tão, V. ~ verifiquem~que isto tem uma estrutura 
bem montada e, nesse depoimento em que ele 
aponta, no Ceará, o Sr. IvO, -também fez um depoi
mento à Polícia Federal. O prefeito disse que o 
Sr. Ivo afirmOu a ele que, depois da saída do 
Sr. Ministro, estava desmontada a estrutura de 
facilitação na liberação de verba, mas que eles 
tinham, com esforço pessoal, restabelecido a sis
temática e que prometiãm ao prefeito urgenciar 
a liberação. O prefeito resolveu denunciar, procu
rando a autoridade do Legislativo para dar essa 
informação. 

Não sei-~ seria_ importante eu ficar, pratica
mente, repetindo os depoimentos dos- pi-efeitos. 

.. wrque temos clara a fase de iniciativa dos inter
m~cii~~s. de o~e,recer~!D aos pre~e_i~os- prelimi
D~ente há esse trabalho_ - __ que ficaram sur
preendidos com a oferta de liberaçã9. O próprio 
Prefeito de Valença disse que se assustou porque 
a proposta era de 16 milhões de cruzados e o 
orçaffi_~nt6 do -murl!Cíj>io era de 27 milhões, na 
ano. Coutros, qu-e estavam com processos difí
ceis, receberam a visita de alguns escritórios se 
propondo, através de um contrato de "prestação 
de sen/iÇos", o que coloco entre a_spas, a liberação 
mais acelerada dessas verbas; outros prefeitos 
~-eram ter a primeira parcela liberada e, poste
riormente, as outras não, por terem se recusado 
a pagar a POrcentagem contratada. 

_ _ Sr. Presidente, gostaria de me submeter às per
guntas, pois· seria um pouco mais fácil para mim. 
Entendo, aíh.da. que fatos novos que cheguem 
à Polícia Federal devam ser encaroi~d_QS sem 
a necessidade de requerimentos da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (José~ lgnácio Ferreira) -
Muito bem. A Presidência indaga dos Srs. Sena
dores -~e_têm p~guntas a formular. 

_Tem a palavra o eminente Senador Maurício 
Corrêa. 

O SR. MAURÍOO CORR~- Sr. Presidente, 
gostaria que V. Ex' indagasse do depoente, já que 
estamos seguindo subsidiariamente as nonnas 
do Código de Processo Penal- parece~me que 
ele falou em inquérito, que já há inquérito -, 
se há wna previsão para ultimar a tomada desse 
depoimento e o encaminhamento eventual para 
aJustiça; se já há um prazo, se ele tem condições 
de informar. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Tendo em vista o fato de que estas perguntaS 
estão sendo, inclusive, gravadas e, subseqüen
temente serão taquigrafadas, a Presidência enten
de que- não deva proceder rigorosamente, neste 
passo, cbiíforme a disposição do Código de Pro
cesso Penal, 01,1 seja, a Presidência solicita dos 
eminentes Sena4ores que formulem as perguntas 
diretamente ao depoente. 

Está formu1ada a pergunta, portanto. 
O SR. ROMEU TUMA-Sr. PresideQte, o inqué

rito policial foi aberto, eu tenho aqui a data, o 
delegado tem.30 dias para que encaminhe à justi
ça, concluído, ou com pedido de novo prazo. 
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FIZ uma reunião, ontem, com o Delegado-Di~ 
reter da Polícia Fazenàária, disse que o presidente 
do inquérito, ou_ coordenador das investigações, 
encontra-se no Rio Grande do Sul, procedendo 
à tomada de alguns depoimentos importantes. 
f-1\as, ontem, determinei que 3 peritos fossem afas
tados da sua função nonnal para se dedicarem 
única e exclusivamente às perícias requeridas pela 
autoridade policial que preside o inquérito. 

Outro detalhe que acho importante, e que te
mos que tomar um cuidado muito grande. é o 
de evitarmos a tomada de depoimentos de prefei~ 
tos que sugerem a possibüidade de abordagem, 
sem a caracterização documental de prova que 
seriam, tranqüilamente, alguns desvios no crono
grama elaborado pelo delegado para tomar de
poimentos e a possibilidade do incficiamento na 
fase secundári<t do inquéiit.o. Em_ alguns fatos, 
que se envidencia~:.em já com cara~ristlca de 
prova, provalvelmente será determinada a aber
tura do inquérito éspedfico. Acredito que esse 
inquérito, flãq conseguindo-se comprovar as vá
rias fases da çorrupção e chegando-se atê a parte 
do funcionário público responsável, tem que ser 
concluído. Além di_sso, tantQs inquéritos quantos 
forem necessários serão ab(!rtos posteriormente, 
senão não teremos a possibilidade de concluí-lo 
ainda nesta gestão. Penso que o delegado, se 
passivei, tentará conclui-lo nos 30 dias' prevístos 
pelo Código de Processo. -

O SR. MAURÍCIO COR!ill>. - Outro pergunta 
é com respeito ao fato noticiado relativo a uma 
empresa, a uma firma, que seria de propri_edade 
do Ministro Aníbal Teixeira, a qual, toda vez -que 
houvesse necessidade ou que alguém pleiteasse 
um empréstimo, haveria a imposição de que o 
empréstimo só seria liberado se porventura essa 
transação de-compra de alambiques para a prefei
tura se concretizasse. Eu indago de V. 5', se essa 
informação se transformou numa prova de regis
tro de algum depoimento ou ~ até a_gora é uma 
mera especulação de imprensa. 

O SR. ROMEO TOMA.-Esse fato ficou caracte
rizado no depoimento do Prefeito de Valença. É 
a fiima Hidrossistemas. Parece-me, dentro da es
trutura dos depoimentos, que isso se restringiria 
-e não é prova, é üação- ao Estado de Minas 
Gerais porque os projetas nãO se referem apenas 
a construções; há projetas de liberação de verbas 
com outra destinação. Então, não podemos c_a
racterizar somente essa empresa porque o Pre
feito, no seu depoimento, disse que pretendia fa
zer a concorrência e que, posteriormente, foi ofe
recido o seiViço d2,1 Hidrossis:tem~s. empresa ga
nhadora na concorrência que foi autorizado a fa
zer, onde haviam- se apresentado três empresas 
da mesma atividade. Segundo S. S• ela já tinha 
sido programada para o resultado. 

O SR. MAURICIO CORR~ - A (útima per
gunta seria no sentido de saber se V. S!já provi
denciou - se é ([ue chegou a essa fase - o 
levantamento da vida pregressa das pessoas en
voMdas nesse caso·, daqueles que estariam sob 
a mira da maior suspeição. 

O SR. ROMEO TUMA ~Nós estamos ainda 
na fase de tomada de depoimentos e formação 
de provas. Por isso é que há um escalonamento 
de oitiva gradual daqueles que estão sob suspei
ção. A prova maior são os depoimentos dos pre-
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feitos, posteriormente, serão os dos funcionários 
que manipulavam os processos, para se chegar 
realmente aos responsáveis. Mas já há o traçado 
de se requisitar a declaração de bens de todos 
os responsáveis e, se possível, de imediato, através 
do Judiciário, visto que o Dr. Paulo Sepúlveda 
Pertence já designou um procurador para acom
panhar o procedimento da Polícia Federal e o 
impedimento do desfazimento de qualquer bem 
que seja de posse dos (evidentemente com pro
vas) suspeitos. 

O SR. MAURÍCIO CORR~ - Agradeço a V. 
S• e ao Sr. Presidente. Se me ocorrer mais al~a 
pergunta, formu-la-ei no prazo oportuno. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Corri- a Pã)_ã.vta o Seriador Jutahy Magalhães. 

_O SR. JUfAHY MAGALHÃES- Sr. Depoente, 
nessas averiguações feitas até agora surgiram fa
tos semelhantes àquele narrado ontem pelo Pre· 
feito de Valença, de que 16 milhões foram libera~ 
dos sem nenhum processo na Seplan, apenas 
com um telex comunicando a liberação da verba. 
Não foi feito_um pedido oficial, não houve projeto 
e não há processo. Então, pergunto a V. S• se, 
no decorrer desse depoimento, dessas investiga
ções, outros fatos se assemelham a esse. 

O SR. ROMEU TUMA - Eu não tenho ainda 
~resposta da Seplan confirmando o depoimento. 
E um., prova técnica e, por mais que se acredite 
no Prefeito, ela tem que vir para os autos. Há 
depQimentos em que o intermediário solicita ape
nas papéis timbrados da Prefeitura, em branco, 

- o CGC e o número da conta do Banco do Brasü 
em que a Prefeitura movimenta os seus valor~. 
Então, acredito que havia realmente uma ganân· 
cia muito grande dos escritórios de intermedia
ção, de arrumar clientes para esse tipo de ativida
de. E só poderiam ser os Prefeitos. Aliás, há outras 
liberações de instituições - escolas ~ hospitais 

.--que não se restringem apenas a Prefeitos. S6_ 
com a investigação é realmente dificü na parte 
probatória. 

óSR.J{.I"fAHY MÀGÁLHÃES-V. Sf, nas infàr
_rO_ações _iniciais, declarou que a Sarem, dirigida 
pelo Sr. Aldo Moreira Lima, era um mero repas
sa.dor de verbas,._e_que os encaminhamentos dos 
pedidos eram feitos pelo Gabinete do Ministro. 
Isso dá a entender que também não havia pro

-cesso para a liberação dessas verbas. 

O SR. ROMEO TOMA - Se V. Ex~ permitir, 
lerei o trecho do depoimento dele para bem carac
terizar. 

O SR.JUTAI-IY W.GALHÃES-Não é o depoi
mento do Prefeito e, sim, do Sr. Aldo Moreira 
1-ima. 

O SR. ROME(I TUMA - O Sr. Aldo Moreira 
üma é Assessor da Secretaria da Sarem. Diz: 

"A Secretaria do Planejamento mantém, 
a título de recurso a fundo perdido, que tem 
sob sua supeiVisão, as seguintes fontes de 
recursos:· Fundo de Assistência Social ou_ 
Fundó de Apoio _ao Desenvolvimento Social 
- FAS, Programa de lntegraçáo Nacional 
- PIN ou PROTERRA; _Encargos Gerais da 
União -'EGCI,- e Reserva do Fundo__Espe
cial- RFE".- Esclarece o Declarante que 
"o EGU - parte dele - é supervisionado 
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pela Seplan e estabelece, dentro dos parâme
tros técnicos, a sua destinação; a o.utra parte 
vincula-se ao Orçamento da União e estabe-

- . Ieee o destinatário. Cprripertinência à Sarem, 
apenas o EGU e a RFE lhe são afetos; que 
a Sarem, esclarece o Declarante, é órgão 
eminentemente operativo, sem qualquer au
_tonomia_decis6ria na alocação dos re_cursos 
mencionados;_ que o Declarante pode escla
recer que os Encargos Gerais da União não 
possuem legalmente nenhuma restrição de 
sua aplicação em setores de atividades, po
rém, consutudinariamente,.sejam aplicados 
em necessidades dos Estados e Municípios 
----:- por tradição -:-• bem como da própria 
União excepcionalmente; que o procedimen· 
kl:normal para qualquer prefeitura obter re
cursos da Rese[Va do Fundo Especial ou do 
Encargo Geral da União são os seguintes: 

"O Chefe do Poder ExecUtivo encaminha 
missiva ao Ministro--Chefe da Seplan, anexan~ 
do informações técnicas e suas necessidaM 
des, tais como: projeto da obra, necessidade 
fin~ceira, cronógrama de execução, etc., " 
que eventualmente, por erro tais correspon
dências são encaminhadas diretamente à Sa
rem; que o Ministro-Otefe encaminha a do
cwnentação à Sarem, que essa documen
tação é organizada pela Sarem, que fica 
aQuardando Umã. Orientação a respeito de 
cada pleito do Gabinete do Ministro ou, even
tualmente, da Secretaria Geral, que é aclo

_ _!l!!~a por urna papeleta de providência oriun
-d~, via de regra, do Gabinete d_9 Ministro." 

O SR.JUTAHY MAGALHÃES-A PoUcia Fede
ral verifiCou, na contabilidade das prefeituras en· 
voMdas, a forma pela qual elas consignaram os 
pagamentos dos percentuais cobrados pelas em
presas intermediárias? Foi feita peócia sobre isso? 

O SR. ROMEO TOMA--As perícias estão requi
sitadas. Aos prefeitos de São Paulo, ao deporem, 
foi solicitado o ·cronograma de liberação de ver
bas, anexo aos docwnentos que estou encami
nharido à Prestdência. A pericia já está sendo de
terminada, e estamos colocando três peritos à 
disposição do delegado. 

O SR. JUfAHY MAGALHÃES - Dr. Romeu 
Tuffia, houve um momento <!m que a Nação foi 
surpreendida com urna declaração, ou suposta 
declaração de V. St, de que o maior suspeito seria 
o ex-Ministro Arubal Teixeira. Essa declaração foi 
feita baseada em fatos apuradOs- pela Polícia Fe
deral ou houve um equívoco do jornalista que 
prestou essa declaração?-

O SR. ROMEU TUMA- O Ministro da Justiça 
determinou que o ex-Ministro Anibal Teixeira fos
se um dos primeiros a depor, em razão de declara
ções suas, a respeito da !~_ração de verbas. alar
gando o quadro daqueles que seriam responsá
veis pelo atendimento que fez às liberações, Passei 
uma informação ao Ministro de que eu ou um 
delegado não poderia ouvi-lo, que era o argu
mentQ_ da autoridade que presidia o i_nquérito, em 
razão ·de a suspeição ocorrer sob a administração 
do Ministro Aníbal_ T eixei]"a, em face de todas as 
liberações referidas pelo Prefeito estarem dentro 

-do eSpaço em que geriu a Seplan. E. com isso, 
então foi dada à velculação a notícia da suspeição 
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sobre o Ministro. Mas e~_sobre a admin!$tração 
de S. Ex' 

O SR.JillAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, 
já há uma assessoria aqui funcionando. Já houve 
alguma pericia contábil ou algum tipo de investi
gação nas empresas de consu1toria do quadro 
social? 

O SR. ROMEU TOMA- Não. iodas as pericias 
que prestaram esclarecimento estão em fase ini
cial para se chegar ao escritório de ®ntabllidade, 
- praticamente, é a informé3çáo de que nós ne
cessitávamos- já estão claras. porque elas estão 
nos autos em que os próprios prefeitos apresen
taram os contratos e vaí-se necessitar apenas de 
um depoimento deles, para que confjrmem ou 
não a assinatura desseE; contratos. A importância 
da pericia é saber se c prefeito aplicou correta
mente a verba a que se destinou. Temes lido 
pelos jornais, indusive, que alguns prefeitos recla
mam não terem recebido eSS{'ls verbas, já relacio
nadas por alguém que fome:ce~ ~ imprensa a 
relação das bberações. Oo que temos d.úvida e 
já estamos mandando que o Delegado procure 
investigar para fornecer ao presidente do inquérito 
é se houve pedido desses prefeitos e se houve 
a liberação, realmente, sem repasse para o Banco 
Cio Brasil, porque aí surge uma dúvida muito mais 
grave; é que houve processos fraudado!i, caso 
o prefeito não tenha ~erido, nem apresentado 
documentação nenhuma_ para llberação das ver
bas, que. segundo consta na imprensa, estão na 
relação de liberações. E. aí, talvez, possa haver 
a pericia dentro dos escritórios, para saber para 
onde fci o dinheiro. 

O SR. JillAHY MAGALHÃES- Nesse depoi
mento já prestado à Pollcia Federal, houve algum 
índício de que qualquer sóc:ío de. empresa tenha 
tido a possibilidade de estar presente, ou ter faclli
tado a liberação das verbas? 

O SR. ROMEU TOMA - Não entendi bem a 
pergunta de V. Ex' 

O SR. JUTAHY MAOAL.HÃES -Algum sócio 
dessas empresas te'{e qualquer tipo de partici
pação na liberação da verba, se tem parentes dos 
sódos como funcionários da SEPLAN? 

O SR.-ROMEU TUMA. - Acredito que V. Ex' 
queira se referir ao depoimento do Prefeito de_ 
Valença. Ele é claro ao_ i:Úirmar que um primo 
do Ministro é sócio. 

O SR. J<IT AHY MAGALHÃES- Intermediação 
porque é Pedido ... 

Q_ SR. ROMEU TUMA - Não intermediação 
sob contrato de risco. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Está havendo 
uma confuSão sobre. a intermediação sob con
trato de riscO.-

O SR. ROMEU TOMA- Sob contrato de risco. 
Referi-me aos contratos de risco, não entrei no 
mérito. 

. o SR. JillAHY MAGALHÃES- Então, já exis
tem documentos SObre isso? 

O SR. ROMEU TUMA - Há indícios conclu
dentes_ que determinaram a aberb.Jra de inquérito. 
Se não houvesse nenhl!mJndído, o deleg{ldo não 
teria corno baixar uma portaria para abertura de 
inquérito. 

O SR. Jar AHY MAGALHÃES - E entre os 
sócios dessas empresas não eXiste nenhuma liga
ção? 

O SR -ROMEU TUMA- Não foram analisados 
ainda, Senador. Não fõi analisado o grau de paren~ 
tesco. Acho que a responsabilidade é criminal 
e não pelo grau de parentesco. -

O SR JarAHY MAGALHÃES- Por enquanto, 
·então, estou satisfeito. POsteriormente, se for ne~ 
-Ces5áii0, cOritinuai'ei. 

O SR. P_RESIDEt"'TE (.losé Ignácio_ Ferreira) -
Com_ a pa1avra o eminente Senador José Agripino. 

O SR JOSÉ AGRIPINO- Dr. Romeu Tuma, 
-no depoimento ontem prestado pelo Prefeito de 
Valença, José Gomes Gtaciosa, ficou claro que 
a liberação de recursos que a Prefeitura recebeu, 
no valor de dezesseis milhões de cruzados, ocor
reu úni<::a e exclusivamente mediante a emissão 
de um telex, que, após a intermediação, foi passa
do para a Prefeitura, comunicado que o dinheiro 

-estava trimsferido. · 
Foi perguntado ao Prefeito se, em nenhum mo

mento, ele havia assinaqo çonvênfo, contrato ou 
qualquer documento que <!aracterizasse a transfe
rência da verba e a sua aplicação num determi
nado tipo de obra Ele disse que não, que nunca 
assinou conVênio nenhum nunca $inou c:on
tratonenhlun, e muito menos que-estivesse obri
gado a prestar contas_~ Seplan dos recursos rece
bidos. Uma prática que, para mim, que fui prefeito 
e governador, é inteiramente estranha. 

Pergunto se a_ Policia Federal já procurou re
constituir, dentro da Seplan, pelo menos o pro

O SR. ROME(,l TOMA - Mas, por enquanto, cesso da Prefeitura de Valença, para ver se existe, 
s6 existe esse; não há nenhum outro. dentro d.o. processo. algum convênio ou algum 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não apenas 
do Prefeito de Valença. 

o SR J(ff AHY MAOAL.JiÃES _v Ex'- erri set.i contrato licito ou ilfctto, legítimo ou üegítimo, com 
depoim~nto, nas declarações inicia~, fal~ erri in~-- ou sem a ... assinatura do_ Prefeito, que legitimasse 
terrnediação ilícita. Então, nesses depoimentos, ------atrãfl.s_feren~ia dos recu!sos e obrigasse a que 
já deve ter comprovações. o Prefetto prestasse contas à Seplan dos recursos 

. . recebidos. propiciando a que a Seplan prestasse 
O SR. ROMEU TCil\'\A- Havena alguma 1nter- contas ao Tribunal de Contas da Gn.i.ão do dinhei-

mediação lícita? rO útillzadO. - -

O SR. JGTAHY MAGALHÃES - Aí, depende O SR. ROMEU TOMA- Provavelmente V. Ex' 
do que irá ser considerado. estranhou porque a sua ãcJminístração foi dentro 

O SR. ROMEU TOMA- Dentro d_os contratos dos parâmetros legais. Esse mecanismo é Imoral, 
assinados. Não digo a prerrogativa que tem o pót ~ n~o há o que se estranhar. 
legisladordecorreratrásdasverbasquesãodesti- Temos solicitado à Seplan o requerimento do 
nadas aos Municípios, onde há o seu colégio elei- deJegidC>que presiâil!, que é cópia dos processos 
torai. de liberação, incluído o de Valença e alguns outros 
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que achamos de suma gravidade, para que haja 
a perícia contáDil e a perícia que o -aelegado requi
Sita, inclusive, de co~mação de assinaturas nes
ses processos. 

Infelizmente, estamos no início da investigação, 
as provas e os depoimentos estão surgindo, de 
fonfia que a perícia é decorrente do depoimento 
e dOs indicativos dos depoentes. 

Acredito que, dentro de poucos dias, poderei 
fornecer o resultado. Darei prioridade a esse de 
VaJença, qu • acredito ser o que está com mais 
subsidias a · ~ito do mecanismo de liberação 
de verba e da fraude - parece-me -, inclusive, 
na própria c;:OnCOrrência para aPlicação da verba 
na obra pública determinada pelo prefeito. Aí teria 
que haver, inclusive, o preço médio da co~ção 
naquela região, à época da liberação da verba 
e da conclusão da concorrência, que é uma das 
perícias que reputo de importância. 

O SR. JOSÉ. AGRIPINO- Perfeito: Dr. Romeu 
Tuma. o mesmo Prefeito, José GomeS Graciosa, 
de Valença, no seu depoimento, informou que 
_o SNI teria procwado a prefeitura, "em meados 
de oub..lbro, xerocado todos os documentos dis
poníveis e os teriaJevado. E in_formou que, subse
qüentemente, ·a Polícia Federal o procurou em 
Val~nça para Lll"ita nova investigação. 

Pergunto se a investigação da Polícia Feder81 
foi motivada por alguma informação do Serviço 
Nacional de lnformações. 

O SR. ROME:G TOMA- Não .. A investigação 
d~ Polícia federal foi por um n6ticiá.rl.o de um 
jornal de grande circulação do Rio de Janeiro. 
Com a nOticia desse jornal, enviamos um telex 
ao superintendente para que se dirigisse imediata~ 
mente à Valença e tomasse o depoimento do 
prefeito, porque as ac:usaçõ_es dele eram graves. 
O delegado lá esteve, e, por razão de se aproximar 
o feriado, lá não $e ~ncontrava, marcando para 
quatro ou cinco _dias depois o seu depoimento. 

Com respeito ao$ funcionários do SNI, o pre
feito nas duas declarações à Polícia, disse que 
não houve pedido de nenhuma documenta~ 
de órgão nenhUm. Está no depoimento que ele 
prestou à Polfcia. 

O SR. AGRIPINO MAIA - Sem contestação, 
Sr. Presidente. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferre~a)
Com a- palavra o eminente Senador José Paulo 

_Bis<>l 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Indagaria do 
llustre depoente, partindO do relato do Prefeito 
de Valença, se até agora foi investigada alguma 
das hipóteses de fato consumado. Porque pelo 
relato do Prefeito de Valença tivemos uma ilicitude 
não consumada, urna vez que a parte da verba 
que deve_ria ser desviada para pagamento dos
intermediários_não ocorreu, es.$e desvio não ocor
reu. Então, a meU ver, em princípio, ouvir os pre
feitos que estão falando, e eles estão falandO por
_que não se: consumou o llícito, não é suficiente. 
Precisamos ouvir Os prefeitos que estão calados, 
porque esses que estão calados, estão calados 
em razão do fato da ilicitude se ter consumado. 
EntãO eu pergunto: se além dessas tentativas de 
ilicitude, eJdstem, nas investigações 'realizadas até 
agora, indícios razoávejs ou suficientes que carac
terizem a ilicitude consumada? _ 
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Ó SR. ROMEU TOMA - Eu, se V. EX" me per
mitir, no início da minha pequena exposição, me 
referi ao cuidado de não se ouvir os prefeitos, 
e apenas informo da abordagem para se usar 
o serviço de intermediação, porque nós atraves
samos hoje um período pré-eleitoral municipal 
e, com [sto, é claro, se abrem amplos horizontes, ' 
ao deporem como abordados, para consumirem 
uma corrupção e rejeitá-la. Mas tivemos, não sei 
se felizmente ou infelizmente, dentro de_ uma in
vestigação da Superintendência de SãO Paulo, de
zesseis casos com recibo-de pagamento e contra
tos assinados, que aqui se encontram e que nós 
achamos que isso tem que ser desmembrado 
do inquérito principal e se baixar uma portaria 
ou inquérito em separado. Acho que respondo 
o pergunta de V. Ex' 

O SR-JOSÉ PAULO BISOL-Respondeu cóm 
muita clareza e objetividade. Tenho a ir'!:'pres~O 
que atingimos um ponto de alta relevância, Sr. 
Presidente, porque esses dezessels casos devem 
ser perseguidos com maior cuidado e maior tenaM 
cidade que aqueles que foram claramente pro
postos, uma vez que não comprometiam quem 
estava falando. Não sei se é oportuno, neste mo
mento, pelo menos designar, dentre esses dezes_M 
seis casos, aqueles mais expressivos, isto ~ mais 
illdtos, de uma carga de üic:itude maior. t:. pos· 
sível? 

O SR. ROMEU TUMA - É, nós temos aqui 
-foi essa referência que fiz à assinatura do conM 
trato de risco -, trouxe uma pasta em separado 
da comissão, para que seja analisada e, é claro, 
tomarem as providências, dentro do âmbito da 
comissão, porque com esse nós vamos ter um 
cuidado todo especial porque acredito que, tranM 
qüa1amente, possamos chegar a urna conclusão 
mais rápida. 

O SR-JOSÉ PAULO BISO L-Esse diz respeito 
:à empresa Coimpro? 

O SR. ROMEU TUMA- C:oimpro, de São Pau
. lo. 

O SR. JOSÉ PA(JLO BISOL- Certo. 

O SR. ROMEU TUMA -Tem um detalhe; é 
que há um zelo muito grande dos prefeitos, que 
o próprio Código Penal prevê a ilidtude no mau 
emprego de verbas públicas, então eles se acauteM 

. Iam em qualquer tipo de pronunciamento para 

. não se verem envolvidos em inquérito policial 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - É um caso. 
Poderia citar mais dois ou três? 

O SR. ROMEU TUMA- Este é o q\ie se ex!(a-i 
hoje do que recebi, porque, peço até desculpas, 
estamos com vínte e três superíndêncías todas 

, atendendo a casos específicos e enviando a Bra~ 
sília para análise de urna comissão que nós forma~ 
mos. Gostaria até de infonnª' ao Presidente desta 
Casa que, hoje, em reunião com o nosso Diretor 
de Policia Fazendária, vamos criar um setor de 
apuração de crimes contra a aclminlstraçào públi
ca. para que se possa estabelecer um critério in
vestigat6rio e uma especialização nesse tipo de 
atividade ilícita. Visto que, hoje, temos cerca de 
seis inquéritos graves e, muitas vezes, o delegado 
que o preside tem mais de 1 00_ ou ~50 inquéritos 
para dar cumprimento aos prazos de ordem lega] 
e a importância, para ele, no seu trabafuo, são 

os prazos dados pela Justiça. Muitas vezes, ele 
não se atém ao assunto delicado do interesse 
da própria Nação. Para os casos específicos, enM 
tão, nós estamos achando que é melhor de.s_ignar 
delegados especiais, para que façam uma ~pura· 
ção mais rápida, chegando à conc:lusão com mui
to mais dados, mais provas do que num inquérito 
rotineiro. . _ _ . 

Eu me proponho e há outro do Ceará e pare
ce~me que tem um prefeito, também, que chegou 
a cOncluir e re<:ebeu com recibos. Há outros que 
têm recibos de pagamento, há vários coin- recibo 
de pagamento e, ontem, mesr:no. recebi um tele
fonema -não fo[ pego o depolmento- de uma 
senhora que é-diret.Ora de uma fundação em São 
Paulo e ·que tem o recibo de pagamento da Co
miS:SãQ de Intermediação e que, assim que for 
tomado o_depoimento, encaminhará, de pronto, 
a, esta, Casa. 

O SR. JOSÉ PAULQBISOL-É dada à singula
ridade da delinqüêhcia de que se trata, essas difi
culdades, que são normais numa investigação, 
sao multiplicadas? 

O SR. ROMEU TUMA - Não há dúvida 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- E n6$ precisa
mos· tomar consciência de que não-estamos, no 
caso, perseguindo um grande político apenas, ou 
este ou aquele grande político. A verdade é que 
esses 16 prefeitos são indiciados, também. 

O SR. R_OMEti TUMA- É, eles estão sujeitos. 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L-Então, nós esta
mos diante de um fenômeno estrutu~al. de umà 
corru~ção estrutural e é preciso que tenhamos 
bastarite consciência disso, no sentido de que 
esta CP! tem que se caracteri~ por um posiciona
mento que transcenda o caráter político de sua 
emergência. Nós temos aqui que agir como ma
gistrados, devido à envolvência. Estamos diante 
de uma pluralidade de fatos, com uma pluralidade 
deãutarfa e-·uma pluralidade de intermediações 
entre as autorias. Porque os fatos são progres
siVOs, -dividemMse em etapas e cada etapa tem 
o Seu agente. 
- Então, eu perguntaria- ãõ nobie" depoente se 
sena possíVel trã.Çár o tipo de fato, a família de 
fato, isto é, se há uma urulormidade de procedi
mento,=de tal maneira que recolhendo cada fato, 
individualmente, determinado, e abstraindo as 
suas diferenças, se eu posso desenhar o prodeci
mento geral. Por exemplo: se eu tomasse, como 
ponto de partida, o relato do Prefeito de Valença, 
eu diria que as etapas do fato, estruturalmente, 
são essas: primeiro, alguém comparece à Prefei· 
tura e faz uma oferta; em tegra, não func:ionário 
público. Se essa oferta é bem recebida, se o Prew 
feito é persuadido, ele assina um requerimento 
pré~elaborado - é a segunda etapa. Depois, há 
o deferimento, que ocorre já na dimensão admi
_ni_stréJ.tiYa._ :esse-deferimento não impqrta, ainda, 
no recebimento da verba. Para o recebimento da 
verba, é indispensável a apresentação de um pia· 
nejamento. Se o planejamento é feito - entra 
~ uma empresa X ou Y - aí é que ocorre a 
liberação de verba e, a seguir, ocorre urnã licita
ção, uma ed.italização, um chamado de empresas, 
que é ilícito em si mesmo e, somente após, é 
que ocorre o desvio de verbas e tal. Então, eu 
perguntaria se é possível traçar o gênero, a famJ1ia, 
o tipo ou a espécie deJato, pegando o que acon-
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tece em todos os fatos individualmente determi-
nados. - •· -

O SR_ROMEU TUMA- Em tese, sim, Senador. 
Acredito que um mecanismo, variando um pou
quinho de cada escritório, tem uma uniformidade, 
porque a destinação do río é para o mesmo r11ar. 
Provavelmente, os afluentes é que variam wn pou
quinho. 

O SR. JOSÉ JiAULO BISO~- EStoU satisfeito, 
Sr. Presidente:. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira}
Tem a palavra o eminente Senador Mansueto de 
Lavor. 

_O SR ti!ANSUÉTO DE lAVOR~-=, Eu perguii'~ 
tana ao ilustre depoente se já coletou algum ele
mento para indício de participação 'dolosa dos 
prefeitOs nesses casos já iri:Ves:tigados pela Polícia 
Federal? 

O SR. ROMEU TCIMA - Se nã_o me engano, 
o art. 315 é claro: ~·emprego irregular de verbas 
ou rendas públicas". Dar a verbas ou rendas públi
cas aplicação diversa da estabelecida em lei. Nes
se mecanismo, a comi~ão paga em separado 
da verba liberada ou no sobrepreço da obra pú~ 
blica. 

O SR. MANSCJErO DE LAVOR - Quer di>;er 
que V. S' já encontrou algumas administrações 
municipais caracterizadas nesse artigo. 

O SR._ ROMEO Tutv\A- Tomamos algum cui
dado e tenho alertado aos delegados; é claro que 
não- compete à autoridade policial, porque ela é 
mec~ica na aplicação da lei. Há uma zelo maior 
na _colocação 4os prefeitos na estrutur_a de corruJ>
ção, porque pode ter havido indltsiye a conces
são, a exigência no pagamento para liberação 
de verbas, o que caracterizaria outro tipo de delito. 
Como os depoimentos estão fluindo normalmen
te, sem nenhwna pressão, ser:n nenhum tipo de 
exigências junto às prefeituras_, o delegado, pelo 
que entefldo do seu comportãmento, deve aguar~ 
dar a resolução até o fmal dà obten.ção das prov<is, 
para definir quem deve ou não _ser ind,lcado no 
inquérito. 

OSR.MANSCJErO DE LAVOR-Em segundo 
lugar, eu gostaria de pergunta{ a V. s~ se a Policia 
Federal examinou os casos da Onimed. Coope4 

rativa de Serviço Médico; e da Casa de S~úde 
de Santa Marcelina, em São Paulo? Os respOn
sáveis por aquelas entidades, depois da publica
ção pela Folha de S. Paulo da chamada lista 
da fisiologia, vieram a público perguntando onde 
estava o dinheiro. O fato realmente é diferente 
do caso do prefeito de Valença. Eles não recebe-· 
ram sequer qualquer importância. Eu queria saber 
se já houve a anq]~ d~ caso. 

O SR. ROMEU T(.!MA- No meu depoimento 
eu disse que nesses casos em (Iue há reclamo 
do não recebimento de _verbas, _o delegado eStá 
oficiando a Seplan, pedindo informações se há 
ou não processos, porque pode ter havido urna 
falsificação total, usando simplesmente o nome 
da entidade, imprimindo fora dos pedidos nor~ 
mais da empresa os impressos dela e nela fazendo 
requerimentos faJsific.ados, o que daria wn outro 
tipo de delito. Nós não podemos investigar a emM 
presa e, sim, a verba em princípio. É uma investi· 
gação ao contrário das o1,1p-as, Sr. Senador. 
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O SR. MANSUEfO DE LAVOR -Sr. Superin-
tendente, não teria _chamado a atenção da Polícia 
Federa] o fato de que uma pequena cidade do 
interior do Maranhão, a cidade de Pinheiros, tenha 
recebido a importância de 999,5 milhões, pratia
mente um bilhão de cruzados? E mais: que com
ponentes da câmara mun_icipal daquela cidade 
estão acusando os assessores, intermediários do 
prefeito, de enriquecimento ilícito? Enquanto o 
Prefeito de Valença, no Rio de Janeiro, se_ consi
dera quase surpreso por ter sido contemplado 
com a oferta de 16 milhões de cruzados. uma 
pequena cidade do interior do Maranhão_ é con
templada com quase 1 bilhão de cruzados. E, 
segundo matéria publicada na Folha de S. Pau
lo, do dia 15 de fevereiro último, um assessor 
técnico da Prefeitura de Pinheiros afirmou que 
o Governo Federa] havia_enviado~ este ano, ape
nas 280 e 50 milhões para pavimentação e _eletrifi
cação; 200 milhões para obras de infra-estrutura; 
30 milhões para execução de projetas de infra-es
trutUra, isto é, havendo ainda uma diferença_entre 
aquilo que a lista da fisiologia indica, que destinou 
aquele 991, 5 milhões de cruzados, e a informa
ção prestada aquele jornal de São Paulo, pelo 
assessor da prefeitura, que havia recebido, ape
nas, 280 milhões. Eu gostaria de saber se a Policia 
Federa] está investigando, ou se vai investigar co-
mo prioritário eSse fato? .. -

O SR. ROMEU TUMA - Se V. Ex' fizer uma 
anáJise da gama de inforrQ.ações que a imprensa 
tem fornecido à socied_ade, seria praticamente im
possível a gente, de pronto, conseguir investigá
las a todas, até porque a distância entre a sede 
da Polícia Federal e os municípios, relatados pela 
imprensa, dificultam o acesso. Mas nós consti
tuímos uma COmissão, dentro da divisão da Polí
cia Fazendária, para ana1isartodas as informações 
veiculadas pela imprensa, bem como as forne
cidas por cidadãos que querem o esclarecimento 
dos fatos e todos eles serão investigados. 

Tenho aqui, indusive, o próprio jornal o Estado 
de S. Paulo que faz referência a um outro muni
cípio do Maranhão, que é o Município de Viana, 
denunciado pelo próprio Deputado Antonio Gas
par. Então, jã é mais um. E todos esses casos 
vao ser investigados e nós temos como prioridade 
solicitar a liberação das verbas, principalmente 
dos municípios onde a lista fornece um número 
e o prefeito informa que está aquém deste número 
recebido, ou nada recebeu, porque há indicativo 
-:le outro tipo de fraude. __ Então, as investigações 

iferenciam umas das _outras, o que dificulta um 
'lUC'I) o trabaJho, mas acredito que chegaremos 

..t investigar a todas elas. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Dr. Romeu 
T uma, na realidade, até o início dos trabalhos 
de investigação, as informações, geralmente, nos 
chegam através da imprensa -a imprensa quase 
que faz esse papel de investigar os fatos. Numa 
certa fase, logo no início dos trabalhos da Polícia 
Federal, a imprensa veiculou a informação de que 
V. S• teria afirmado que o ex-Ministro Aníbal Tei
xeira é considerado o principal suspeito em todo 
esse caso da Seplan. Pergunto a V. St se essa 
informação da imprensa foi correta, ou se v. s• 
não se prom,mciou a respeito? 

O SR._ ROMEU TUMA - Eu vou informar a 
V. Ex', apesar de já tê-lo feito ao Senador Jutahy 
Magalhães, sobre a mesma pergunta. Relatei um 
fato de uma determinação do Sr. Ministro da Jus-

tiÇ<i par-a q,Je etefoS!ie Ouvido o m_ais rápido possi· 
vel e comuniquei ao ministro que, em razão da 
suspeição sobre a administração, que era o perío
do em que houve as denúncias de fraude, o dele
gado achava por bem que deveria se formar algu
maS prõVãS ·e principalmente saber o fluxo da 
documeritação dentro da Seplan, para liberação 
e saber quem eram os responsáveis na adminis-
tração do ex-ministro pela liberação das verbas. 

O SR. MANSUETO. DE LAVOR- O Minlstro 
Brossard não colocou nenhuma dificuldade ares
peito dessas investigações centradas no caso Aní
bal Teixeira, não houve dificuldade da parte dele, 
porque a imprensa também veiculou que v: s~ 
teria dito que o ministro estaria tumultuando esse 
processo, esse trabaJho da Polícia Federal? 

O SR. ROMEU TUMA - lsso foi uma noticia 
saída pelo jornal. Se não me engano, numa sexta
feira ou no sábado saiu o desmentido. Eu acredito 
que V. Ex'- tomou conhecimento do desmentido. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- V. S• ratifica 
o desffientido, de que não houve nada disso? 

O SR. ROMEU TUMA -Acredito que se tomou 
conhecimento, é claro, deve ter tomado conheci
mento tambêm do desmentido. 

O-SR. PRESIDENTE(José Ignácio Ferreira)-
V. S• ratifica o desmentido de que não houve nada 
diSso! 

O SR. ROMEU TUMA- Absolutamente. O Mi
nistro da Justiça e a própria Presidência da Repú
blica têm colocado à disposição da Polícia Federa] 
todos os melas de que necessita para urgenciar 

- O término das apurações. 

O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Eu terminaria até fazendo um apelo para que a 
felicíssima cidade de Pinheiros, no Maranhão, seja 
também analisada, e se bldo estiver bem, vamos 
parabenizar aquele Município. 

O SR. ROMEU TUMA- O será por prioridade. 

O sR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Com a palavra o eminente Senador Mendes Ca-
nale.________ _. 

·O SR. MENDES CANAlE- Dr. Romeu Turna, 
no início da sua exposição, v.s• disse (}Ue, cfiante 
das publicações havidas de desvio de verba e 
de intermediação publicada pela imprensa, houve 
no Departamento da Polícia Fazendária, a provo
cação de uma investigação daquilo que a impren
sa h.avia publicado. Posteriormente, a própria Poli
cia Fazendária- e dentro da pergunta seguinte, 
cabe informar, já _que não tenho conhecimento, 
a que órgão pertence este departamento - a 
própria Polícia Fazendária teria, no dia 16 de no
vembro, feito l.J!lla nova solicitação que já estava 
mais ampla, e pairavam sobre as prefeituras essas 
denúncias. Segund9 publicou a imprensa, o _ex
Ministro Aníbal Teixeira teria avocado para si o 
início, a provação dessas investigações, e que foi 
através· da solicitação feita pelo ex-Ministro da Se-
plan que se_ teria iniciado as investigaçõec: Je, 
8g6ra, eStão sendo levadas a efeito. 

Então, eu perguntaria: _a que órgão pertence 
essa PoJíc~ Fazendária, a .quem está vinculada 
e se_ai-piOvidências vieram, de fato, através de 
tuna provocação do próprio departamento ou _do 
Sr. Ministro? 

O SR. ROMEU TUMA - A determinação foi 
minha, à Divisão de Polícia Fazendária, que é wn 
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órgão dentro da estrutura da Polícia Federal. Nós 
temos a Divisão de_ Polícia Fa,zendária, Divisão 
de Repressão aos Entorpecentes, DOPS e outros 
órgãos de apoio. Com relação ao noticiário, ele 
se intensificou durante o perí'odo já enumerados 
e eu determinei, na própria folha do jornal, que 
se desse início a uma investigação preliminar. Es
te é um procedimento que permite à autoridade 
policia] o requerimento de documentação, oitava 
de testemunhas para que, em havendo provas 
evidentes de crime; ele deter_mine ou surgirá à 
aUtoridade superior à abertura de inquérito po
licial. 

O primeiro telex foi_ a determinação a todas 
as Superintendências que investigassem, dentro_ 
das possibilidades, quais as prefeituras que teriam 
assinado conttatos ou recebido benefícios através 
do pagamento de comissã.o. Posteriormente, _c_om 
a relação fornecida. pela Seplan, foi feito um novo 
telex, já determinando quais unidades municipais 
da FederaÇão tiveram verbas liberadas· pe"lã Sa
rem; É por issá qüe V. Ex' tem dois telex:·o segun
do ratifica o piinieiro e dá uma complementação 
para facilitar o trabalho das autoridades regionais. 
São Paulo concluiu a sua !PP com a oitava de 
algum~• p_refeitos e ficou evidenciada a interme
diação que, para o delegado, era criminosa, e 
sugeriu a transformação da IPP em ínquérito poli
ciaJ. Tudo isto foi feito deií.tro dó âmbito da Polícia 
Federal. ---

As vésperas, pouco antes de o Ministro AnibaJ 
Teixeira pedir demissão do seu cargo, S. EX' solici
tou à Polícia Federal o andamento das investiga
ções, a quantas andava E recebeu um telex -
eu tenho as duas cópias aqui, porque o primeiro 
telex foi por mim requisitado visto que, infeliz
mente, ninguém o havia requisitado - sendo S. 
EX" informado que estavam caracterizados indi
~os de crime e a direção 9eral tinha d~rmiitado 
a abertura do competente inquérito policia]. Não 
sei se estou esclarecendo V. Ex' 

O SR. MENDES CANAlE- Sem dúvida. Essa 
relação fornecida pela SePlan foi tafnbéin provo
cada atrav~~~e pedi~o da própria Polícia Federal? 

O SR. ROMEU TUMA - Nãa. Estive no Gabi
nete do MinistrO da SEPLAN para tratar de um 
assunto, coni. autorização do Ministro da Justiça, 
de interesse da Polícia Federal e-fui questiõflado 
sobre o andamento das investigações. EXPliquei 
ao Ministro; e a alguns assessores que lá se encon~ 
travam, das nossas dificuldades em conseguir-se 
ouvir todos os prefeitos, em razão de exceder a 
um número de mais de quatro mil. Um dos seus 
auxiliares, se não me engano o Chefe de Gabiriete, 
disse-me que tinha impreSso um levantamento 
das liberações de verba. Perguntei~lhe se podia 
fornecer-me uma cópia e ele aquiesceu sem ne-
nhuma troca de documentos. Foi~me fornedda 
a relação e encaminhada à Divisão de_ Polícia Fa
tehdária. 

O SR. MENDES CANAlE- V. Ex' fez. também, 
referêiiCias a nomeS de-pessoas envOlvidas como 
intermediários e também de escritórios. Citou 
apenas um escritório. Nesse doCumentO cjue está 
sendo entregue à Presidência da CPI, há uma 
relação de nomes de escritórios envolvidos nessa 
intermediação e de outras pessoas, também, que 
a Polícia Federal já detectou? 
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O SR. ROMEU TUMA - Não. Estou encami
nhando apenas umas peças do inquérito e depoi
mento. Não há nenhuma ~@ção em apartado. 
Se for necessário e desejo da Comissão, mandarei 
preparar urna relação. Mas &e alguém for analisar 
os documentos poderá tomar conhecimento atra
vés dos depoimentos. Não há nenhuma relação 
em separado. 

O SR. MENDES CANAlE -Entre esses inter
mediários tomamos conhecimento ontem, no de-__ 
poimento levado a efeito pelo Prefeito de Valença. 
do nome do Sr. Al~ncar Guimarães. A Polícia Fe
deral, que já ouviu o Prefeito, tevera_oportunidade, 
tabém, de tomar o depoimento do Sr. AJencar. 
Guimarães? 

OSR.ROMEUT0!4A-Não.Eleyai_se;rouyido 
assim ·que o Delegado que preside o inquérito 
retomar do Rio Grande_ do Su1, onde tinha alguns 
subsídios importantes para o inquéritq. Ele foi 
a Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. 
Voltando irá a Minas Gerais, porqUe parece que 
terá bons subsídios para a elucidação do inqué
rito. 

O SR. MENDES CANALE ':""- V .. Sa. respon
dendo a uma indagação do nobre Senador Ju_thay 
Magalhães, quanto à forma da autorização para 
liberação de recursos, declarou que o Dr. Aldo 
Moreira lima, da Sarem, em depoimento, afir
mara que as verbas eram liberadas_ por determi~ 
nação direta do ex-Ministro da 3eplan, o que ocor
reu diante de indagações outras. Para usar a ex
pressão que V. Sa. citou: "estando a impren~ 
e outras áreas falando em intermediações", ou 
seja, autorizações por outras fontes, e ainda: "ale
gando o quadro daqueles que teriam feito a autori
zação paJ:"a liberação de verbas", V. Sa. deteiTrJ.h
nou, então, que fossem apurados os nomes des
sas outras pessoas. Mas, alargando o quadro da
queles que teriam d.,do a autorização, pergunto 
se chegou a ser apurado o nome dos que autori~ 
zaram essas liberações, além do ex-Ministro da 
SEPIAN? 

O SR. ROMEU TU/Y\A ~Tenho a impr~o _ 
de que, iiúelizmente, não me fiz entender. Sr. Se
nador. ü o depoimento do funcionário da Seplan; 
ele não se referiu nominalmente ao Ministro da 
Seplan, apenas citou o seu gabinete, e eu disse 
ao Ministro da Justiça que o alargamento das 
informações fornecida$ por ele poderiam tumul
tuar o inquérito, porque ele procurava envolver 
wna série de autoridades do Legisla"qvo, do _Exe
cutivo e de outras áreas, e que com isso abriria
mos vários caminhos da estrada principal do c;ro
nograma traçado pelo Delegado, trazendo uma 
série de dificuldades no prosseguimento do in
quérito. EsSC! relação está aguardando a evolução 
da investigação porque, hoje, conver.sanclo naCo
missão de Fiscalização, fui informado por um ilus
tre Deputado que foram procuradas autoridades 
do Legislativo para coonestar determinados con
tratos de liberação de verbas, solicitando aos par
lamentares que enviassem wn telegrama ou um 
oficio à autoridade da Seplan para que a verba __ 
fosse liberada, sem o qual, haveria dificuldade, 
mas, já estando tudo traçado dentro do esquema 
de liberação; apenas o oficio ou o pedido do De
putado capearia o processo. Então, isso é um 
fato novo que, acredito, seja mais fácil para esta 
Comissão investigar do que para a autoridade 

policiaL Mas na vinda dos processos, aí, sim, pode
remos inve.stigar todos os documentos que estive
rem apensados aos processos de liberação. 

Q SR. MENDES-CANALE- A minha pergunta 
é a seguinte: se_o Dr. Aldo Moreira Uma fez refe
rência a outras fontes, a outros nomes, além do 
ex Mjnistro d' Seplan, e _que também teriam de
terminado a liberação de verbas, mesmo que não 
tenha levado a efeito à Polícia Federal, como diz 
V. -s, ~ ~e-poderlã -tOinar novos rurrios -, se 
esses nomes foram relacionados, se eles constanl 
deritro do próprio depoimento, ou arrolados em 
separado? E do mais alto interesse da nossa co
missão apurar isso porque através da Imprensa, 
tomamos conhecimento de que procuraram co
locar nomes doS maÍS dignos dentro da adminis" 
tração pública e até da maís afta posição da Na
ção, como sendo responsáveis pela autorização 
direta de liberação de verbas, o que não acredi
tamos. 

- -- -

O SR. .ROMEU TUMA_- Insisto com_ y.._:_~ _ 
que estas listagens fornecidas por alguém à im
prensa tinha o sentido de tumultuar e desviar as 
investigações. O Deputado, quando ouviu o Dr. 
AJdo, não tinha por meta apurar quem liberava 
ou- como liberava as verbas, mas, o mecanismo 
do fluxo ilos processos dentro da Seplan, para, 
partindo daí, saber quem as manipulava para sua 
liberação posterior. Então,_o Seu depoimento não 
cita nomes, só mecanismos e quem autorizava 
o andarriento do processo. Ele não tinha pratica" 
mente nenhum desejO de folhear de quem era 
o-pedido, re<:ebia a papeleta do gabinete do minis-
tro, excepcionalmente, comO diz ele, do Secretá
rio--Geral, e dava andamento à regularização do 
prece~~ de solicitação d~ ~erbas. 

O SR. MENDES CANALE- Para finalizar, Sr. 
Superintendente, gostaria de saber se, antecipan
do a essas investigações e dando naturalmente 
conhecimento delas ao Sr. Ministro -da Justiça, 
elas tenham chegado ao _conhecimento do Gover
no Federal ou, situando melhor, do Presidente 
da Repúlica, da forma com que se vinha desenvol
vendo o trabalho e com indícios pairando sobre 
o -eK-Ministro Aníbal Teixeira; se isso ocorreu, se 
transpirou alguma informação até esta área antes 
da demissão do Ministro mencionado? 

b SR. ROMEU TUMA- Não podemos afirmar 
que, antes da demissão, poderia ter surgido qual
qu~r- suspeição, com provas, porque a simples
suspeição é muito subjetiva. Então, objetivamen
te,-não havia nenhum_indício que pudesse indicar, 
aié))o'r(Jue, em selidO _Ministro, rúnguém se dispo-
ria a relatar, como o Dr. Aldo fez sobre a liberação 
de verba~. Mas o senhor Presidente da Repúblic-a, 
pessoalmente, por mais de uma vez, me solicitou 
informações sobre o _andam_ento das investiga
çóe:S, e é seu desejo que ·os fatos sejam ·apurados, 
com rigor e fio rfienortempo possível. Eu acredito 
que, em razão disso, recentemente, -Scua Exce
lênciã enviou uma orCiem ao Ministro da Justiça. 
Acredito que Sua Excelência deseja que Isso não 
extrapole os prazos permitidos por lei. Muito obri-
gado. -

.O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
Tem a palavra o Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Dr. Romeu 
Tum a, V. S! tem em mãos- e vai entregar agora 
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à Comissão- a relação da Seplan de prefeituras 
que tiveram verbas liberadas. Houve alguma verifi
&lção_ a respeito da coincidência ou não desta 
relação com a chamada lista da fisiologia, publi
cada na FoUta de S. Paulo? Muitos prefelto_s 
estão di~e:ndo que não receberam as verbas. Já 
houve alguma comparação entre _as duas listas? 

O SR. ROMEU TUMA- Estão sendo tomados 
depoimentos dos prefeitos de todas as prefeituras 
citadas na relação doSarem. Os- processos reque
ridos ~_a mais aqueles que já têm daCum_en~ção 
comprobatória dentro dos autos. Sobre_esses que 
reclamam não terem recebido a _yerba indicada 
nessa· relação, há que se faze_r_uma investigação 
em separado. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Mas já houve 
alguma? Porque a Corisélho Federai tipha ..,. lista 
de liberação de recursos. Eritão, esses prefeitos, 
que estão reclamando que não receberªrn as ver
bas, as prefeituras constam dessa relação da Se
plan? 

O SR. ROMEU TUMA - Não, ainda _não foi 
comparado. Eu, ontem, quando o Presidente soli
citou a minha presença, o infOrmei de que nós 
estávamos com dados ainda esparsqs, no sentido 
de que vários dados não chegaram à Dir_eção 
Geral, inclusive porque eu tenho um princ:fpio de 
não ficar cobrando, diariamente, da autoridade 
policial, o seu trabalho, porque ela tem que ter 
uma independência na condução da investigação 
do inquérito. Então, são fatos que chegaram com 
a pressa necessária para prestar este depoimento, 
e disponho-me, sempre que necessário, indepen· 
dente_ de convocação, a comparecer a esta Casa, 
para dar todas as explicações. Ficando a dúvida 
sobre isso, poderei, por ofido,-envíar ao Sr. Presi
dente resposta ao~qUestionamento de V. EX' 

0-SR.JUfAHY MAGAUiÃES-- Dentre os pre-. 
feitos que já depuseram, afirmando que pagaram 
comissões, há algwn que tenha tido intermedia
ção em outra área que não na Seplan? Que outros 
órgãOs ministeriais? 

O SR. ROMEU TOMA- Provavelmente, os pre
feitos não conhecem o trâmite. A liberação é sem
pre através da Seplan. Há procedimentos d_e re
querimentos de verbas que têm que passar por 
outros Ministérios e reivindicaram desse Ministério 
o parecer técnico. Quando eu me referi ao proce
dimento da Coimpro, dessa empreSa que tratou 
mais com assuntos relacionados ao Mini~ério da 
Educação, há uma referênc_ia específica de prefei
tos de que a informação, o processo, tinha que 
passar, em primeiro plano, no Ministério da Edu
cação e, posteriormente, com o parecer favorável 
ou não, ir à Seplan, para a liberação da verba. 
Tudo vai depender do fornecimento de cópia dO 
procedimento da Seplan à Polícia Fede~al. para 
a pericia, se houve o.u não, tambêrn, qualquer 
fato delituoso, em outro Ministério. 

OSR.JUTAHY MAGAUiÃES- Parece-me que 
não, mas, para ficar bem explicitado, a Polícia 
Fêderaljá ouviu algum suspeito, fora os prefeitos? 
Alguém que já tenha tido o nome abordado nos. 
depoimentos dos prefeitos? 

O SR. ROMEU TUMA- Não. O que nós ternos 
aqui, até agora, são os depoimentos dos prefeitos 
e a intermediação. A intermediação é feita por 
profiSSionais. E, tranqüilamente, sem a prova con· 
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crcta. que é feita através-das experiências, da do
cumentação ou através dos processos de libera
ção, jamais algum deles dirá a quem deu parcela 
das suas comissões recebidas. Logo, há suSlieita. 
E. uma interrogação, uma dúvida, a mais impor
tante para a polícia esclarecer, hoje. Caso não 
pudermos chegar a Isso, seria inócuo todo o in
quérito. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
A Presidência, antes de passar a palavra ao emi
nente Senador Affonso Camargo, esdarece ao 
Plenário que se encontra, por Solicitação da Presi
dência, em condições de prestar depoimento, ain
da hoje, o ex-Secretário-Geral da Seplan, Michal 
Gartenkraut 

A Presidência indaga do Plenário se, subse
qüentemente ao __ depoimento do eminente Diretor 
da Polícia Federal, quer ouvir o Dr. Mfchal Garten
kraut ainda hoje, ou deixa para fazê-lo na próxima 
sessão? (Pausa.) 

Em sendo assim, a PresJdência informa qUe, 
no contato que manteve com o Dr. Michal Garten
kraut, já colocou a questão em termos da poss~i
lidade de S. s~ sei ouvido na quinta-feira e esda
rece por quê. Até lá, S. S• dirá,_d_a conveniência 
da própria Comissão, do recolhimento por ele 
de um acervo trazido da SEPLAN, da qual era 
o Secretário-Geral e que se encontra amontoado 
em determinados caixotes. Assim te_rá tempo para 
digerir toda aquela documentação e, na quinta
feira, ter mais utilidade a sua presença nesta Co
missão. 

Por isso, a Presidência coloca essa questão, 
porque se S. S•, for ouvido _hoje, no futuro, deverá 
ser ouvido novamente. Porém, se ouvido ni:l quin
ta-feira, o Dr. Michal deverá trazer os e_sdareci
rnentos necessários, à saciedade. 

O SR. JCITAHY MAGAUiÃES - Quinta-feira, 
após a sessão da Constituinte, pois no mesmo 
horário da Constituinte, V. Exl' há de convir que 
não é possível. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Veja V. Ex!' que será dentro __ da modulação que 
se impõe a essa própria CPI. Somos uma CPI 
condicionada à incontrastabilidade da Constituin
te. Estamos dando o melhor da nossa colabo
ração, inclusive V. EX', modulando as nossas reu
niões em runção da Constituinte e _até do seu 
honrado e digno Presic:tente. 

O SR. JUTAHY MAGAUiÃES - Se fo< fora 
do horário da Constituinte, poderá ser na quinta, 
na sexta, sábado, domingo, em qualquer dia. Só 
não poderá sê--lo concomitante com o horário 
da ConStituinte. · - --- -· 

O SR PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
Perleito. Haverá de ser quinta-reira pela manhã, 
ou quinta-feira, após a sessão da Constituinte. 
Parece que há no Plenário uma_ac_ordância nesse 
sentido, qual seja, a da reunião na quinta-feira. 
A Presidência concede a palavra ao nobre Sena
dor Affonso Camargo. 

O SR< AFFONSO CAMARGO - Qr. Romeu 
Tuma, eu propriamente, ilão vou fazer nenhum 
questionamento, porque os Colegas anteriores já 
fizeram todas as perguntas e até porque tenho 
a certeza de que V. s~ eStá aqui numa situaÇão 
singular. Trata-se de uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito que se instala no momento em que 

a Polícia Federal já ·está trabalhando num caso 
que ela mesma examina. Tenho a certeza de que 
vamos trabalhando sob o olhar cético e incrédulo 
da sociedade brasileira para, pela primeira vez, 
ver se consegue apurar realmente irregularidades 
na _administração pública, as quais existem. Hoje, 
li nos jol!!~is uma declaração- se bem me recor
ç:lo, do Procurador~Geral da República- em que 
dizia que corrupção sempre houve, há e haverá. 
Por iSso mesmo, a luta contra a corrupção tem 
que ser cada vez mais cons-olidada. A conupção 
erode os governos. 

Vejo aqui, por exemplo, excesso de indícios. 
Sabemos :que vamos ter grandes dificuldades pa
ra conseguir provas evidentes de que_algum servi
dor público recebeu parte desse dinheiro desvia
do. Essas próprias Coniíssões pagas às chamadas 
empresas de intermediação que aparecem como 
empresa de assessoria técnica. Vamos ter que 
ver se na legislação - acho que concordo com 
o que foi dito aqui-, os próprios Prefeitos ainda 
poderão ser incriminados, desde que não estejam 
dentro da le~ na hora em que contratam essas 
empresas, mas as empresas vão lá e assinam 
o recibo. 

Parece-me muito_ mais grave, muito mais difídl, 
e por isso ontem comentávamos aqui - estou 
pensando alto, adro importante isso- que esta
mos tratando, e V. S• sabe disso, de microcor
rupção, porque para descobrirmos a macrocorw 
rupção teríamos que abrir as contas internacio
t'fais, as contas secretas dos bancos internacio
nais._ Mas é importante que comecemos por aí, 
para inibir o que possa acontecer para frente. 

Esse ·caSo de Valença, que ouvimos ontem, é 
um caso muito mais sutil, quer dizer, é wn caso 
que se usa mais. Não existe a empresa que raz 
a intermediação e dá o recibo - na medida em 
que ele falou a verdaél.e. Aparecem as firmas que 
vão acabar contratando obras supervalorizadas, 
e é exatamente dessa supervalorização das _obras 
que sai o dinheiro para pagar as comissões. E 
se o_ Prefeito, por exemplo, entrar no esquema, 
como se diz na gíria, nunca vai se descobrir, ou 
dificilmente vai se descobrir, porque vai ter que 
se provar que aqUele preço da obra era um preço 
rrtaior do que deveria ser, era um preço maior 
do que o preço justo. · 

Então, realmente, não tenho qualquer dúvida 
de que vamos ter grandes dificuldades. v. s~ sabe, 
Dr. ROmeu Tuma- não digo isso para elogiar 
o órgão que V. S' superintende -; mas a Polícia 
Federal é, ainda, um dos 6rgãos públicos que 
tem cOnceito na opinião pública. E esta CPI, me 
-~!eCe,_ é a grande oportunidade _de, junto com 
a Polícia Federal, defmitivamente, começarmos 
-V. S• disse isso- a desmembrar outros inqué-
ritOs. Isto não vai aContecer em 60 ou 90 dias, 
creio que isso é o_ iníciO de um combate que 
temos qU~ fazer para, realmente, coibir a corrUp
Ção nO Brasil. · 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) -
Com a palavra o Sr. Relator, eminente Senador 
Carlos Chiarelli. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Sr. Presidente, 
se V. Ex' rile permite, gostaria de formular uma 
pergunta ao ilustre Superintendent_e. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
Tem V. Ex'" a palavra. 
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O SR. CHAGAS RODRIGUES - Dr. Superin
tendente, nesses depoimentos tomados nas in
vestigações feitas até agora, houve referência ao 
nome de algum funcionário, ou algum diretor, 
corno tendo sido contemplado ou beneficiado 
com parte de comissão? 

O SR. ROMEU TUMA - Explico a V. EX' A 
dificuldade, inclusive a que se referiu o nosso se:. 
nador Affonso tamargo, está em que a empresa 
que intermedeia a liberação de verbas é de profis
sional. e jamais, sem uma prova conclusiva, ele 
dirá a quem deu parcela da comissão. O senhor 
há de convir que os valores da comissão foram 
de 20, 30, 40%. Há contratos de risco-=-- como 
se refere um dos pre[eitos- em que ã comissão 
era de 20%, se liberada a verba; e há outros, 
como o de Valença, que foram procurados direta
mente por alguém que tinha facilidade em inter
mediar a liberação. Esses jamais contarão à poli~ 
cia para quem deram. N. é que está o trabalho 
de inteligência da polícia, em tentar, através de 
provas concretas, a aná1ise documental, a anáJise 
das declarações de renda, a análise das contas 
bancárias - se chegarem provas reais - e por 
aí apontar e indiciar, perante a Justiça, aqueles 
que realmente são os responsáveis. O resto é 
ilação, é locupletação que tiramos. À polícia com
pete esclarecer os fatos, é a obrigação dela, ela 
não pode fugir a esta responsabilidade. 

Tenho, aqui, a saída de um telex que me foi 
enviado pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Jundiaí, em que se discutia a aprovação de um 
empréstimo, junto à CaiXa Econômica FOO.éral, 
no valor de 382.472-0TN, através do FAS, nle
diante o pagamento de 4%. E a liderança do Pre
[eito disse que o valor da comissão era muito 
baixo e o dinheiro iá sair barato. 

O Presidente da Câmara não concordou com 
isso, requereu o projeto de solicitação e como 
acha que a burocracia municipal vai demorar em 
lfies Tomecer os dados, solicitou a presença da 
Polícia Federal, que interveio. 

O SR. PRES(DENTE (J_osé lgnácio Ferreira)
A Presidência concede a palavra ao eminente Se
nador - Relator Carlos Chíarel_li. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli).- Dr. Tuma, 
o início da investigação pela Polícia Federal ocor
re, especificamente, em razão de quê? ~oticiário 
de jornal? 

O _SR. ROMEU TUMA - Noticiário de jomal, 
s~ não m,e engano o· Jornal o Globo que iniciou 
as notícia_s em meados de setembro. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Esse é 
o início do processo investigatório?· 

.O .SR ROMEU TUMA - Investigação prelimi
nar, que é um procedime_ntp jwídico leg~l da Pqlí~ 
da Federal. 

USR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Não hou
ve, portanto, nenhuma gestão de qualquer tipo 
de autoridade no sentido de que a Polícia Federal 
toffiasse a iniciativa, que não fosse o Conheci
mento dessa denúncia: ·e a pr6pria e espontânea 
manifestação da, Polícia em procurar averiguar 
Os ·ratos? - - - -

O SR. ROMEU TUMA- Foi de oficio. 
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O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) - Perfeito. 
Em setembro? 

O SR. ROMEU TUMA - Em setembro. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)-Dr. Tuma, 
há aqui, segundo consta da Fita 1 G da reunião 
488 da Comissão de Fiscalização, Controle_etc_._ 
da Câmara dos Deputãos, o depoimeto_do ex-Mi
nistro Aníbal Teixeira. Aquela autoridade, à época, 
ao prestar ta1 depoimento disse no Quarto 9/1, 
relatando um diálogo que teria tido com V. S', 
disse assim: 

''Telefonei dO Tuma e disse; TLima estou 
com alguns problemas aqui, você poderia 
me ajudar?" 

"Ele disse: Eu vou aí." Então, cha.mei o 
Delegado Tuma ao meti·Gabinete_e tiVé uma 
conversa objetiva." 

'Tum a, estou numa luta contra aS interme
diações de verbas." 

E, ai, relata o que ele teria dito a v.-S'. inclusiVe 
pedindo aju'da à POlícia Federal- "Você yai me 
ajudar nisso" .. .' Vou lhe dar aqui duas listas de 
todas as prefeituras que foram atendidas na mi
nha administração"-, e continua a sua descrição 
quanto à iniciativa tOmada por s:-:Ex~", à época 
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Então, gostaria de ter de v. s~ uma elucidação, 
posto que o depoimento prestado pelo ex-Ministro 
Aníbal Teixeira perante a Câmara dos Deputados 
- está aqui o texto dai:J1ografado, baseado _na 
gravação e na taquigrafia- dá, por manifestação 
própria do interessado; como tendo sido iniciativa
de __ S. 5' qua1quer tipo de gestão investigatôria 
sobre a matéria da intermediação, inclusive ale
gando que não teria sido dado a ele a iesposta 
e o resultado da investigação no tempo que ele 
esperava porque, provavelm_eilte, houve uma am
pliação dessa preocupação de investigai. O (:pie 
não confere com a informação de V. s~. de que 
toda a iniciativa fora tomada pela Polícia Federal, 
precedendo, conseqüentemente, qualquer mani-
festação do ex-Ministro. _ 
_ _parece-nos muito importante este fato, elúcidar 

quem é quem e qual a cronologia do processo. 
Se o ex-Ministro apenas pediu a V. ~ uma infor
mação daquilo que V. Ex' já estava fazendo ·pof 
iniciativa própria, ex officio da Polícia Federal, 
ou se a Polícia Federal começou a investigar, por
que o Ministro o. ch~mou lá e disse que queria 
uma investigação. 
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-Ele, então, forneceu-me- e há até no crono
lógico dos procedimentos _da _Divisã,o _de Polícia 
Fazendária que estou deixando com V. Ext -
dois telex: um, determinando preliminarmente as 
investigações através da Prefeit!-lra. e.. o segundq, 
já com base nessa r_e1ação, indicando as prefei
turas que tiveram as suas verbas liberadas. 

do diálogo do ex-Ministro, e diz ainda mais: - _ 

Já sei que V. S• fez alguma referência a isso, 
mas faço questão de checar com o depoimento 
dado pelo ex-Ministro perante a Câmra dos Depu· 
ta dos. 

O SR. ROMEti TtJMA- Se V. Ex' me pennite, 
faço um relato dos cantatas com o Sr. Ministro, 
para colocar no tempo, porque realmente houve, 
há um tempo, essa conversa, só que fora do per1o-

Quando iniciou o noticiário de dúvidas sobre 
a Administração - es)::_ou~me referindo ao noti
ciário que V. EX mencionou- do Ministro An_íbal 
TeiXeira e as dúvidas sobre a sua substituição 
ou não, ele çlisse, ern um~ dali v@_gens do Presi· 
dente, que gostaria de fa1ar comigQ. Estando junto 
ao Ministro da Justi~a. solicitei-lhe que encare
cesse o pedido ao MiniStro. E fiquei autorizado, 
naquele instante, a, quando solicitado pelo Minis
tro, comparecer à sua presença. Depois de algum 
tempo, aproximando-se de uma entrevistfl; que 
teri~ ~rn o Presidente - y_, EX-"_ poderão saber 
o dia mas, infelizmente, não me recordo exata· 
mente, foi a última entreviSta que ele teve com 
o Presidente- num perfodo um pouco anterior, 
ele telefonou e e_u avisei ao Dr._ Einschemberg, 
que respondia pelo ministério, qUe Já eu iria. Hou
ve, então, um diálogo mais ou menos igual a 
este: que ele estava com dificuldad.es.. e precisava 
levar alguns dados ao Presidente da República, 
sobre as apurações que a Polícia Federa] vinha 
fazendo. Eu, então, disse-lhe que as-dificuldades 
estavam em conseguir concentrar todas as IPP 
com urgência- era um prazo Ollto da sua entre
vista - mas que iria fazer o possível para trazer 
e fazer um relatório preliminar sobre o andamento 
das apurações. Ele viajou para Belo Horizonte, 
teiltOu um contafo cóffiigo e nesta ocasião eu 
estava fora e recebi um telex solicitando o anda
mento das investigaçõeS ~-"ilwestigações por 
mim solicitadas". Ele disse:acho que holNe um 
erro_ de semântica. Q correto seria: "informações 
por mim solicitadas". Creio eu que foi _apenas 
um erro do Sr. _Ministro na redação _do telex, E 

-o delegado que respondia pela Divisão de Polícia 
Falendária informou que, em razão do relatório 
conclUSivo dã IPP de São Paulo, com fortes indí
cios de ilícito penal, foi determinado por mim 
apertura de inquérito policial. Ele às vésperas de 
falar com o Presidente me ligou outra vez e eu 
disse qli"e o telex tinha ido e_que havia uma preo
cupação maior, naquele instante, nas apurações 
em razão do depoimento do Prefeito de Va1ença. 
Momento em que ele questionou algumas refe
~n_cias ao compo~mento do Prefeito. Depois 
eu vi que o prefeito juntou como uma explicação 
um semidesmentido d_as suas afinnações ao jor
nal que se referiam às perguntas que o Sr. Ministro 
que!la-_ que- fosse-m_feitas_ª-Q. prefeito. Perguntas 
como; se conhecia seu primo; se o Projeto da 
Hidrossistemas era_ bom_ ou_ nãO:- Então, a coisa 
depois saiu do espa~O entre a Polícia Federal e 
o planejamento sob a direção do mirnstro que, 
em seguida, solicitou demissão e o inquérito teve 

"Lembro-me que o Tumã ficou até um 
pouco assustado na hora. 

Eu falei: "Não quero mexer com O pas-
sado. --

Poderia dar uma lista grande, mas quis 
apenas ficar tranqüilo com a minha cons
ciência" -continua falando o Sr. Aníbal Tei
xeira -'Já que era responsável por aquela 
gestão". - _ 

Continua: 

"Encerrada .... A Polícia foi para lá verificar 
a Administração do Aníbal." 

Diz a Imprensa: Não foi. A Polícia foi chamada 
pelo Ministro Aníba1 que:_(Quarto 9/3)-

"Impedido pelos próprios mecanismos 
existentes de fazer as apurações, entregou 
à Polícia a lista de todos os atas que ele 
Ministro praticou." -

Vejam a gravidade dessas informações que- es
tou dando aos Srs. Deputados: "O Tuma me pro
meteu isso através das delegacias." 

Mais adiante d[z assim: 

"Então você poderia fazer um relatório pre
liminar sobre isso e passar às minhas mãos." 

Continua o Sr. Aníbal Teixeira: 

''El'e, então, me prometeu que no final da 
semana entregaria. E, na sexta-feira, recebi 
um telegrama, que também está à disposição 
da Casa" - é a_ Câmara dos Deputados -
"informando-me _qUe o relatório não tinha 
ficado pronto e que tinha sido nomeado um 
Delegado especial para isso. 

Acredito que o Tuma tenha ficado interes
sado em fazer alguma coisa mais completa, 
mais espedflca que com esse primeiro rela
tório pudesse ter aqueles .. nomes dos bois" 
o que me diria quais as empresas que faziam 
a intermediação." -- -

do a que·s. Ex" se refere. -

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) - Então. 
não é_v:_erdadeira a informação do ex-Ministro? __ 

O SR. ROMEU TUMA- Eu prefiro relatar que 
os fatores não correspondem à realidade. 

Quando terminamos a abertura da !PP, através 
do noticiário do jornal, foi dado prosseguimento 
e. indo à Seplari. a pedido de uma audiência atra
vés do Ministro da~ustiça para tratar de um assun
to referente a interesse_da Polícia federal, o Minsi
tro se dispôs a receber-me, marcando hora. Lá 
estive, tratando do assunto específico. Estavam 
presentes o Ministro e - parece-me - o Chefe 
de Gabinete com mais um ou dois assessor~s. 
s_ Ex' me perguntou sobre o noticiário do jornal 
a respeito das investigações da Polícia Federal, 
porque o jornal também havia noticiado a aber
tura da IPP. Então, não há qualquer dúvida no 
f~to da nossa determinação, mesmo porque O 
QUe não está nos autos não. está no mundo. Se 
houvesse uma requisição do Ministro, tranqüila
mente a portaria seria baixada com base na sua 
solicitação. E, aí, expliquei a S. Ex' que havfa uma 
certa dificulç:lade, porque teríamos de consultar 
praticamente todos os Prefeitos do Brasil e a1guns, 
já depondo, negavam que tivessem complemen
tado o processo, como levantou o nobre Senador, 
ficando apenas na promessa de liberação e 
achando que seria _ilegal não concluir o proce
dimento. 

Funcionárío, que acredito teria sido o _Chefe 
de Gabinete do ex-MinistrO, propôs-se a dar-me 
uma cópia da lista das liberações. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Es5a pes· 
soa seria o Sr. {Acio Veríssimo? 

O SR ROMEU TUMA - Se não m.e engano 
foi o que saiU. - -

o seu -procedimento normal. 

O SR. RELATQf~ (Carlos Chiarelli)- De qual
quer maneira a: Polícia Federal não deu uma res
posta ao telex por ele fonnulado ou a qualquer 
comprovação ou ratificação a essas induç6es_que 
ele fazia no telex do_ ministério, como se fora o 
ministério que havia sugerido a abertura. 

-a SR. ROMEti TtJMA -Se V. Ex' quiser eu 
leio. 

·-----·--A 
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ú SR RELAIOR (Carlos Chiarelli)- Pois não! 

O SR. ROMEU TUMA-

"Por ordem do Sr. Diretor-Gera1, informo 
a V. Ex' estar promovendo em todo o Brasil 
investigações sobre intermediações em ver
bas públicas, tendo instaurado investigações 
policiais preliminares que confumaram o fa
to. Assim será instaurado inquério policiaJ a 
ser conduzido pelo delegado especial desig
nado, especificamente, para presidi-lo, Dr. 
Wilson Alfredo Pretérito, Diretor da DMsão 
de Polícia Fazendária, o Signátário." 

Depois é que foi designado o Dr. Aldone San
tana. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Dr. Ro
meu Tuma, as investigações se concentram so
bretudo na área da Sarem?-

0 SR. ROMEU TUMA - Perfeitamente. é o 
setor, segundo o depoimento do próprio funcio
nário, do procedlmento de regularização dos pro
cessos de liberação. 

O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi)- A Sarem 
libera todas as verbas da Seplan ou ela libera, 
especificamente, as que são do interesse dos Es~ 
tados ou municípios? 

O SR. ROMEU TUMA-, Pelo depoimento, pa· 
rece-me que são cinco 6rgãos do setor que fazem 
a liberação de verbas. 

O SR. RElATOR (Carlos Chlarelli)- Exata· 
mente. Então, vou facilitar. Na área déi- seplan 
há outros setores que liberaJll verbas, _e verbas 
inclusive até mais volumosas que a da Sarem. 
É o caso, por exemplo, do Sistema _Pinproterra. 

A pergunta que lhe faço é a se-guinte: não há 
nenhum tipo de investigação nessa área? O álibi 
está sendo limitado,_ especificamente, ao setor da · 
Sarem? 

O SR ROMEU H.IMA - Não. Nós estamos 
limitados à liberação destas vefbas denUI}ciadas 
pela imprensa. V. EX' se refere ao PIN~PROTERRA, 
que é um dos setores do subcontrole da Seplan, 
e não há nem como ainda se iniciar qualquer 
tipo de-investigação. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) ,--Tudo tem 
ficado ba)izado em função das denúncias feitas 
pelos prefeitos, e por isso, então se fica restrito 
à SAREM. 

O SR ROMEU TUMA ~ Perfeitamente. Acre~ 
dito que, nessa altura, talvez uma própria comi&
são de processo interno possa esclarecer qual
quer fato. 

O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi) - Dr. Ro
·meu Tuma. o Prefeito de Valença que, de certa 
forma. até se transfonnou no depoente básico, 
até inclusive da própria Comissão porque ontem 
já depôs aqui, ele compareceu à Polícia Federal 
e prestou depoimento, se não me falha a memó
ria, em dezembro. Não ê isso? 

O SR. ROMEU. TUMA - Eu tenho o depoi
mento -dele aqui. Foi em Janeiro, se não me en~ 
gano. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Na Polícia 
Federal foi em janeiro ou dezembro? 

O SR ROMEU TUMA - Na Polícia Federal 
foi nem janeiro. Ele alega que foi procurado por 

- funcionários do SNI em dezembro. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Dezem· 
bro. Seria por decorrência da carência de recursos 
materiais, de pessoal e da dêrie de incumbênçias 
da Polícia de recursos materi~s, de pessoal e da 
série de incumbências da Polícia Federal que duas 
pessoas, que parecem chaves no processo, como 
o Sr. Alencar Guimarães, se náo me falha a me
mória, que é tlpfcan_1ente ... 

O SR. ROMEU TOMA -Alencar Guimarães. 

O SR. RElATOR (Carlos Cruarelli) - ... que 
está tipificado, no depoimento, como um interme
diário do processo, e o Sr. Sérgio.Menin Teixeira 
de Souza, que tem uma tríplice condição de primo 
d9 Ministro, Diretor_ da Hidrossistema e, segundo 
nos parece, assessor espedãrde gabinete do Mi
nistro, ainda não tenha sido ouvidos? 

o-sR. ROMEU TUMA -Acredi_to que, dentro 
do cronograma do Presidente do inquérito, ele 
está substanciando o maior número de provas 
e de questões que deve Íormu1ar ao ouvir as duas 
pessoas a que V. Ext, se referiu. Mas, além do 
depoimento do Prefeito de Valença. que, confor~ 
me o _nOSSO" Senador se referiu, não chegou a 
condufi_o prOcesso de pagamento de verba, po
derido, portanto, ser até anulado todo o selldepoi~ 
menta, com infonnações de negativa, de que teria 
conseguido a intermediação, temos 16 Prefeitos 
que depuseram em São Paulo, acusando a firma 
Coimpro, já com contratos assinados e recibos 
passados pelo cronograma de liberação das ver
bas. O Sr. Alencar e o outro elemento citado por 
V. Ext devem estar no cronograma de _oitiva do 
delegado, podendo haver atê indicativo, se for 
o caso, de indiciamento, dependendo das provas 
que ele colher durante o depoimento e a materia~ 
!idade do crime. • 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Quanto 
ao Dr. Lúcio Verlssirrio, Chefe de Gabinete da 
SepJan, há informações até no depoimento pres· 
tado perante a Câmara pelo ex~Ministro, há refe
rências (ele não as fez, mas que foram feitas a 
ele) no depoimento, de que teria sido exonerado. 
Inclusive, fala-se em ganhos ilícitos no texto. Ele 
já foi ouvido pela Polícia Federal? 

O SR. ROMEU TUMA- Não, ainda nao. Soli
citei, se me permite, à ComissãO de Fiscalização 
a possibilidãaê de se conseguir uma çópia desse 
depoimento, qüe seria importante para algum 
subsidio para investigação e, infelizmente, não me 
foi possível i:::onsegui~la ainda. 

O .SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Vou lhe 
dar agora. -· ---- -· - · 

O SR. ROMEU TOMA- Muito obrtgado! 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Então, 
essas três pessoas seriam ouvidas, a seguir, pela 
Polícia Federal? 

O SR. ROMEU TUMA - Perfeitamente. Acho 
que são importanteS os seus depoimentos, indu~ 
sive, acho eu, que a esta altura,já terá que nascer 
um novo inquérito em São Paulo, porque ele está 
desr:omprometido do inquérito em que o Prefeito 
de Valença e outros depuseram sobre o sistema 
de liberação de verbas na Seplan. 
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O SR, RELATOR (Carlos Chiarelli) :- Sobre 
o problema da liberação de verbas; ·quem libera 
as verbas da SAREM? 

O SR. ROMEU TUMA - Pelo depoimento do 
Diretor da Sarem, a Sarem -era só opei'acional. -
Ela recebia os processos e dependia de um me
morando, de uma ordem direta do gabinete do 
Ministro, para dar prosseguimento à regularização
da liberação de verbas. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiore!li). ~ Elo nõo 
operacionalizava? 

O SR ROMEU TUMA - Ele_ só operaciona~ 
lizava. Ele não autor~ctva, nem tinha poder d~ 
decisão, nem sobre os aspectos técnicos da obra 
indicada para a soHcitação de verbas. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Dr. Tuma, 
e os escritório&? Qual é a informaÇão, qual-é o 
levantamento da situação que tem a Polícia Fede
ral, neste momento, sobre os escritórios por onde 
passa todo esse fluxo da intermediação? Há uma 
série de informações, não-coincidentes, mas pelo 
menos complementares, quanto à sua atividade. 
A Polícia Federal, hoje, tem uma relação de quan· 
tos são, quais são, o.que são, como fazem? 

O SR. ROMEU TUMA-Ele tem a dependência 
dos depoimentos dos Prefeitos-dentro dos autos. 
Agora, afora isso, há uma comissão, dentro da 
Divisão de Polícia Fazendária, que ana1isa todas 
as informações que nos chegam para as apensar 
a um documento que está sendo encaminhado, 
semanalmente, ao Presidente do inquérito. Nos 
depoimentos, há citação nominal dos escritórios 
de intermediação. Esses, sim, já- estão_ no ínqué
rito. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Ustados? 
Os particulares já foram ouvidos? -

O SR. ROMEU TUMA - Nominalmente, não, 
por enquanto. É o que insisto com V. Ex': são 
suspeitos de delitos e, provavelmente, não haverá 
necessidade do seu depoimento e, sim, provavel
mente, de seu indiciamento. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Por essa 
informação, qual é a sU:a visão dõ tipo de atividade 
desses escn16rios? Efetivamerite, eles apenas 
atuam na intermediação nesses contratos de risCo 
ou há diferentes esquemas de escritórios? 

O SR. ROMEU TUMA - Há diferentes esque
mas, mas estamos sentindo que o encaminha
mento é para corrupção ativa, porque senão se 
fugiria ao indidamento do funcionário pôr corrup
ção passiva, restando a hipótese do funcionário 
da concursal. 

O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi) ~Há uma 
listagem de prefeitos, ainda significativa, para se
rem ouvidos, em termos c(aqu~les que podem 
ter chegado, como argüía o Senador Jósé Paulo 
BiSai, concretamente à prática do delito e não 
wna tentativa meramente? 

O SR. ROMEU TUMA - O nosso cuiQ~do é 
evitarrn.os a oitiV.a daquele_s que_ querem depor 
simplesmente chegando até a. tentativa, porque 
não daríamos frrn ao inCNérito. Aqueles que real
mente têm recibo com nota fiscal de _prestação 
de secviç_o, contrato de risco assinado, já com 
verba parcial liberada, estes, sim, são importantes 
os seus depoimentos para indicativo do tipo de 
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delito praticado pelo intermediário e pelo liberador 
da verba. 

OSR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Sim, mas 
sobre esses, V. EX' nos informava 16 casos foram 
tipificados. -- -

O SR ROMEU TUMA- Em uma só empresa; 
que foi uma investigação feita pela superinten· 
dência de São Paulo_. 

O SR. REL'\TOR (Carlos Chiarelli)- Refere-se 
a São Paulo? 

O SR. ROMEU TUMA - São Paulo. São 16 
prefeituras que vou deixar ·a investigaçãO à di~~ 
sição de V. Ex' 

O SR. RELATOR (Carlos Chlarelli) - A per
gunta que lhe fazia era esta: se, nesses casos 
de fato concreto, documentados, com reCibos, 
há alguns outros que estejam encaminhados na 
investigação, além dos 16, ou são apenas esseS? 

O SR. ROMEU TUMA ~ Não, há vários em 
vários Estados. Quando me dispUs ontem, em 
conversa com o Sr. Presidente desta Comiss~o. 
de que eu teria dificuldade, talvez, em responder 
todas as perguntas que fossem formuladas, por
que os subsídios que eu tinha eram parciais da 
investigação. Por isso, peço escusas e disponho
me a encaminhar ou a voltar quantas vezes neces-
sitar a Comissão. -

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Com rela
ção às prefeituras de Minas Gerais, há algum le
vantamento sobre tentativas ou fatos concretos 
ou ainda está a nível de jurisdição loca!_. ou nã~ 
h~ nenhum indício? Isso, em face do fato de. que 
Minas Gerais foi tão generosamente atendida nes
sa liberações. 

O SR ROMEU TUMA - O delegado solicitou 
à Seplan os processos de liberação constantes 
da relação que a SAREM nos forneceu - e há 
vários municípios relacionados em Minas Gerais. 
Vou deixar para V. Ex', se bem que nesta aqui 
s6 teria Bom Jesus da Penha. Em Minas Ger~s, 
há outra relação com 21 liberações. El)tão, são 
fatos que têm que ser analisados um a um. Tem 
Valença, aqui na relaçã_o -que V. ~perguntou, 
perguntou -; por coincidência, está aqui a n~ 
387/87, de 31 de julho de 87, de 16 milhões. . . 

O SR. RELATOR (CarlOs Chiarelli)-Dr. Tuma; 
uma última pergunta: nestes outros casos tam
bém se caracteriza essa presteza que houve em 
Valença? Porque a informação que o Prefeito de 
Valença nos trouxe ontem é que entre a apresen
tação do requerimento levado por um interme
diário pela manhã, se não me falha a memória, 
falou com ele na véspera à noite ou à tarde, saiu 
de Belo Horizonte e, no dia seguinte, se não me 
engano à noite, chegava um telex estremamente 
significativo, dizendo que abrisse conta no Banco 
Brasil, pois a verba liberada, até sem haver uma 
definição exata de quem estaria com a verba. Essa 
situação, essa presteza, essa eficácia administra
~a entre aspas se caracteriza ou se verifica, tam
bém nesses outros casos? Parece-me que é Um 
indício fortíssimo de prestígio. 

O SR. ROMEO TUMA- Prestigio! 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -V. s•·é 
realmente oportuno. (Risos.) 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Esse (a!Q. 
ocorre como eler:nento forte da: .. 
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O SR. RQME{J TUMA - Ele é um indicativo 
forte da intermediação e da facilitação de verbas. 
Temos alguns tipos de processo, porque há dife
rentes investigações: o da oferta do escritório ao 
PrefeitO, O es<:ritório toma a iniciativa e oferece 
a Verba, dando até o valor, que vai muito além 
da possibilidade do município em resgatar esse 
empréstimo, que é o caso claro de Valença, em 
que dezesseis milhões, comparativamente ao or-

- çamento de vinte e sete, dá mais de cinqüenta 
por cento do município. Há investigações de pro
cessos encaminhados à SEPLAN, de liberação 
entre os Prefeitos, ou através de Deputados, ou 
através de vlndc;s a 13_rasl1ia- o que é uma dific.ul
dade tremenda para o Prefeito, porque, muitas 
vezes, o município não dispõe nem de verba para 
uma viagem aérea - e que encontraram num 
escritório, provavelmente esses escritórios rece
bi~ r~!ações de processos em andamento, com 
algumas dificuldades na liberação, provavelmente 
criaram dificuldades para vender facilidades, e isto 
inteiVinha com um _escn1ório já no meio do pro
cesso fonnal. E outras - o que é uma suspeita 
nossa; que nos preocupa bastante -as da fraude 
tOtal, de processos em que o Prefeito não tem 
conhecimento dessa liberação, que seriam estes 
que hegam ter recebido a verba, o que acho que 
é muito _mals- grave. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) --A sua 
resposta me obriga à última pergunta, então, que 
complementa: há cOndições ou está sendo feito, 
complementarmente pelas Delegacias Regionais, 
alguma checagem com relação à execução da 
obra, à materialização da aplicação da verba? Por
que na hitótese de que tudo seja um ato fictício, 
para dar_s8ída e ter um destino irregular, não 
há obra, provavelmente. 

- O SR ROMEU TUMA- Hoje, quando conver
saw.· cbm o Presidente da Comissão de Fiscali
zãçãõ, SUrgiu esta dúvida, a do acompanhamento 
do cronograma da construção da obra e correlata 
liberação das parcelas de verba. Isto é um proble
ma de pericia. A pericia tem que informar nos 
autos, ·mediante um laudo pericial. A Comissão 
decidiu, nessa conversa comigo, fazer a verifica
ção ln loco e aponta ou uma prefeitura em que, 
segundo a informaçãO recebida pelo nobre Depu~ 
tãdo que preside aquela Comissão, o Prefeito re
cebeu treze milhões e não aplicou um tostão na 
obra. Porque me dispus a indicar um perito que 
acompanhasse a Comissão, para verificar se o 
dinheiro foi empregado ou não. Então, é uma 
peça importantíssima no inquérito, a perícia sobre 
o emprego ou não da verba. 

Nos próprios Jornais de hoje há uma infonna
ção que diz que um Prefeito recebeu um valor 
da verba e passou a pagar outras contas, pelas 
dificuldades por que passava o município, não 
se preocupando em empregar a verba para o 
fim a que se destinava. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Os seus 
trinta dias terminam quando? 

O SR. ROMEQTÜMA-Meu inquérito foi inicia~ 
dO em janeiro, a 29 de janeiro, ou melhor, a 5 
de fevereiro de 1988, portanto a 5 de março é 
o pnmeiro-pra:ro-q-ueele tem que concluir o inqué-
rito. Não conseguindo, porque acho difícil ele con
cluir, até pelas provas técnicas que ele tem que _ 
juntar_. deverá pedir um fiOVO prazo. Mas, aí, com 
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um Procurador nomeado pelo Procurador-Geral 
da República, já entra na primeira distribuição, 
pedindo novo prazo,- e haverá uma participação 
do Ministério Público e do próprio Poder Judi
ciário. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE Otamar Franco) -O Se
nador Carlos Chiarem já terminou a sua indaga
ção? 

O SR. RELATOR(Carlqs ChiareDQ -Já. Ape
nas acrescento que aceito de Qgm alv~ _o retomo 
do nosso Superintendente para continuar as inda· 
gações. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Sena
dor Mauricio Corrêa, V. Ex!' está com a jJa.J.avra. 

O SR. MAURfao CORRt:A- Quero, inclusive, 
~dir escusas aqui, porque chamei o Sr. de Supe
rintendente, talvez pela prática do exercido da 
advOCé!Cia, e o trate de Superintendente. É evi
dente que V. Sa. é o Dtretor~Geral da Poltcia Fe
deral. 

O SR. RELATOR (Cãrlos Chiarelli) -A corre
ção vale para dois. (Risos.) 

O SR. ROMEU TOMA- Não há problema. 

O SR. MAURÍOO CORRU- Há uma pergun
ta. Sr. Diretor-Geral, que tem o seu sentido. O 
Sr. expôs para nós aqui muitos elementos· nôs 
conhecíamos outros. O Sr. sabe de outros ~obre 
os quais ninguém lhe perguntou. O Sr. respond~u 
que determinada pessoa -quando da indagação 
do relator- poderia ser indiciada, e, ao formular 
esta pergunta, eu queria saber, na hipótese de 
ela ser afirmativa, quem é que estaria envolvido, 
para ser indiciado. Concretamente, hoje, a Polícia 
Federal já tem elementos para indiciar alguém? 

O SR ROMEUTUMA- Bom. Temos elemen• 
tós Pãrã- indiciar os escritórioS de intermediação 
na liberação das verbas,-mas estamos procurando 
subsidiar maiS as provas porque acredito que, 
ao indiciamento dos responsáveis pela interme
diação, concomitantemente terá de _ser indiciado 
o funcionário que participou da corrupção, por
que não há corrupção de uma parte só; há o 
elemento corruptor e o corruptível É esta a fase 
em que o delegado acha precipitado qualquer 
üpo de indiciamento, sem ter todas as provas 
necessárias nos auto_s. É por isto que há um retar
damento. É claro que a ansiedade da população 
faz com que a Polícia atropele os acontecimentos. 
Mas o Sr. sabe que o inquérito é uma escada, 
e tem que subir degrau a degrau, senão ele cairá 
no vazio. 

. O SR. MAURÍCIO CORf<tA- Não, A pergunta 
é no sentido de saber se o Sr. já tinha convicção 
para indiciar alguém. O Sr. já disse que sim. 

O SR. ROMEU TUMA- Perfeho. 

O SR. ~<ITAHY MAGALHÃES-::- Sr. Presidente, 
eu gostaria de fazer uma pergunta ... 

O_ SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Sena
dor Jut.ahy Magalhães, só um" momento por favo

0

r. 
O Senador José Ignácio Ferreira havia solicitado 
a_ palavra. O Senaaor cãrios Chiarem teve que 
se ausentar, e vou convidar o Senador Severo 
Gomes, para que o substitua neste instante:, como 
Relator. Evidentemente, o Regimento determina 
que seja um parlamentar do mesmo partido. Não 
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havendo outro parlamentar do partido do Senador 
Carlos Chiarelli, convido V. Ex', Senador Severo 
Gomes, para substituir o Senador Carlos Chiatelli 
como Relator. Dou a palavra a V. Ex', Senador 
Jutahy Magalhães. 

O SR. JCITAHY MAGAL.HÃES- Mais uma vez 
interfiro, porque náo sei se entre os documentos 
que serão entregues à Comissão Parlamenta( __ çle 
Inquérito estariam as cópias integrais de todos 
os processos das prefeituras que foram ouvidas 
em depoimento, cujos prefeitos dedararam que 
haviam pago as comissões. 

Caso esses processos não estejam, na sua intei
reza, entre os docwnentos a serem entregues à 
Comissão, eu pediria que a Comissão se dirigisse 
à Seplan, para solicitar o envio desses processos, 
para conhecimento da Casa._~ fim de que haja 
a tramitação de todos os documentos que cons
tam do processo: quem despachou, os pareceres, 
quem liberou, quem autorizou, quem solicitou, 
todo o processado, de cada uma dessas prefei
turas que constam da relação fornecida agora 
pelo Delegado Romeu Tllhla. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar franco)- Obser
vações de V. Ex' foram aiJ;Otadcis-... -- Não sei se 
o Dr. Romeu Tuma quer complementar com al
.guma informação. 

O SR. ROMEU TUMA - Tenho aqui, desse 
caso de São Paulo, todo o processo que tem 
cópia nas prefeituras. Agora, para que haja com
paração, inicialmente enfocada por V. Ex', recjüisi
tamos à Seplan o fornecimento de cópias. Então, 
vou deixar o que há na prefeitura a respeito das 
liberações, bem como os contratos com as em
presas de intermediação e aS riotas de cobrança 
das parcelas da comissão. 

O SR.JCITAI:N MAGALHÃES- Então, tef-se-ia 
que solicfurr, como a própfia Policia Federal já 
o fez, também cópia da Seplan, para se fazer a 
comparação do andamento do processo. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Não 
há dúvida, Senador. 

EStá com a palavra V. Ex", Senador José lgná
cio. 

O SR. JOSÉ IGNAqo f)":RREIRA- Dr. Romeu 
T uma, tem sido levantado aJgum caso de fa1si-_ 
dade materiaJ no curso -dessas investigações? 

O SR. ROMEU TUMA- Essa é a dúvida que 
levantamos em razão das denúncias de alguns 
prefeitos citados na relação como receptores de 
verbas e que realmente não aconteceram; ~penas, 
essas informações veiculadas pela Imprensa não 
completam se houve ou não qualquer processo 
de iniciã.tiva da prefeitura nó pedido de verbas. 
Nós já estamos providenciando que esse proces
so venha à Polfcia para um exame mais criterioso 
da perída. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- A pi-ópria 
Polícia Federal tem feito ou vai fazer levanta_rneilto, 
nas Juntas Comerciais, dos contratos sociais des-
sas firmas, para efeito de identifiCação dos sócios? 

O SR ROMEU TUMA---::.Perfeitamente. Acre
dito que na convocação para depoimento e indi
ciamento, já será solicitada a apresentação da 
cópia do contrato social. Se não o fiZeram, nós 
estaremos em cantata com as juntas comerciais. 
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O que é um pouco mais difícil de se conseguir 
e mais demorado ~ o fornecimento da quOta. 

O _SR. PRESIDENTE (J_osé lgnácio Ferreira) -
Com relação. à Receita Federal, foi feito ou vai 
ser feito algum levantamento para efeito de cotejo 
entre rendimentos e bens, não só dos burocratas 
~e~mente vinculados _à libefação daS .Verb~s. 
ou melhor, só com relação a ess~s bu~pcratas 
diretamente vinculados à liberação de verbas? 

O SR. RoMEu TUMA~ É_a __ segunda fase.do 
inquérito: Assim que apurada a responsabilidade, 
nós teremos que, Primeiro solicitar o embargo 
das propriedades_dos responsáveis, para que não 
se disponham delas, o levantamento de que se 
houve ou não enriquecimento ilícito e, acredito 
eu, oJudiciârio requererá o confisco de seus _be_ns. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Dr. Tuma, a revista Veja de 27 de janeiro de 
88 se refere a um fato espeéífiC6, ho méio de_ 
todo esse acervo de fatos- qUe foram o objeto 
da investigação da Polícia Federal. Refere-se a 
um chamado por ela "escândalo graúdo", de 63 
milhões de dólares, ou 5 bilhões de cruzados, 
tendo em vista o fato de que () Ministro José 
Reinalçlo Tãvares, dos Tran-sportes, tinha uma cer
ta urgência num pedido e solicitou ao ex-Ministro 
Aníbal Telxeirã parã aútOrizar uril plaÍlo de compra 
de 791ocomotiVas parà a Rede Ferroviária Federal 
com uma certa urgência, porque havia o fato de 
que urri eTiiJiiéstimo externo no valor de 14 mi
lhões de dólares_ poderia ser cancelado, se_ não 
fosse_,_ pela Seplan, autorizada com brevidade a 
operação. "Ocorre que todo o mistério - d~ Ji_ 
Veja- no casadas 79locomotiv.:~s esbarra nesse 
póhto: o tempo que a. Seplan levou para liberar 
o projeto. E gira eni torno de um personagem: 
LúciO Verísslmo. O Sr. Lúdô VeríSsirrio era o Che
fe de Gabinete do ex-Ministro Anibal Teixeira até 
o fmal do ano passado." Sabe-se- diz a Veja 
...,-,"que a proposta das locomotivas adormeceu 
por seis meses na S~plan, e não, _obstante o _pedi
do de urgência e foi devolvida sem alte"i"ações 
dem_gnta. 

Para Aníbal Teixeira, ocorreu aí um caso normal 
de- exames em tomo de um projeto muito caro. 
"Nem sabia que havia essa nece_ssidade_ de rapi
dez", alegou o ex-Ministro na semana passada. 
Porém -:-Segundo a Veja-há uma outra hist6ria 
em que entra o Sr. Lúcio Veríss.imo. Preocupado 
com_a demora, em outubro_do ano pasSado, um 
graduado funcionário da SePian ouviu de Verfs
simo unia explicação que espanta, em tom direto: 
"Não se chegou a um entendimento quanto à 
doação que os fornecedores liberarão", ou seja, 
quanto_ à q1.,1antia a ser paga pelos fornecedores. 

EsseJato, que foi-denunciado como_ um fato 
específico, foi objeto de aJguma_ investigaÇão_ es-
pecífica pela Polícia Federal? -

O_SR. ROMEU TUMA.- Ainda não, Sr. Presi
dente. Nó_s estamos na parte de lib~raç_õ~ já 
comprovada a intermediação~ V. Ex'- há de Convir 
comigo que, se não me engano, é empréstimo 
externo e os complicantes são dos mais variáveis 
possíveis. O Senaàor SeverO- Gomes poderá, tal
vez, expUcar ffielhor. Normalmente, o que se sabe 
é que são pacotes que os GOvernos estrangeiros 
oferecem e, então, é feito, com _cada área da Admi
nistração Pública, o pedido dos bens necessários 
aq desenvolvimehto da sua __ atividade para com
pletar o pacote de financiamento externo. Então, 

é uma investigação difícil porque, pelo que eu 
- vejo caril V. Ex', não chegou a ser concluído o 

processo de compra das locomotivas. Fica sem
pre no aspecto moral. - --

0 SR. PRESIDEI'!TE (José lgnácio ferreiro)=
Dr. Romeu Tuma, ·a- flrina Uniterra - eu não sei 
se este assunto foi focaJfzaq:o com_ r~lação a essa 
firma - participou da licitação da Prefeiturâ de 
Valença. Consta, segundo informou, ontem, o Pre
feito, que o ex-Ministro Aníbal Teixeira é sócio 
dessa firma. Parece_u-me unia colocação da maiq 
gr~dade. A Uniterra, sediada em Belo Horizonte, 
segundo o Prefeito teria como um dos só.cios 
o ex-Minjstro Aníbal Teixeira. A pergunta é a se
guinte: o Departamento de Polícia Federal fez al
guma investigação com relação a esse caso? 

O SR. ROMEU TOMA - O Dr. Alcione está 
requisitando do Prefeito cópia do processo de -
licitação ou de _concorrência da obra indicada por 
ele em seu depoimento. l:I_ouve duas fases:_ uma 
que ele teve que anuJar, se não me engano -
dentro do ~u dep9imento, está claro --e uma 
segunda, onde entraram três firmas, todas já 
preestabelecidas, podendo qualquer um que ele 
esColhesse ser a ven_ç:e<;(ora da licitação. E, com 
isso, é necessário o processo de licitação, a toma
da de preços vigerites à época na região de Valen
ça, para se chegar a uma conclusão de toda a 
extensão da fraude na licitação, que se não me 
eng~o •. ~oi anulada pel? Prefeito. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
Estou satisfeito. Com a palavra o eminente Sena
dor Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Dr. Tuma, serei 
rápido, pois v. s• já respondeu a várias interpe
lações_ dos Srs, Senadores ~ inclusive, _aqui já se 
faloU -de dados esparsos. Queria apenas fazer ai~ 
guns pequeÍlos questionamentos a V. S• -

___ Dentro de uma determinada época, segundo 
até o próprio depoimento do Sr. Aldo Moreira 
Uma, cabia à Presidência da República encami
nJlar os projetas à Secretaria do Planejamento, 
para que esta processasse a liberação __ de ver_b~_ 
De repente, isso ceSsou. Perguntaria a V. S• o 
segUinte: ã-Políciã Federal detectou quando desse 
cessamentO do envio da Presidência 5ia _República· 
à Seci"e_taria ___ de. Planejamento, se houve interfe-
rência de alguma autoridade da Presidêm:::ia da 
República? Houve. por exemplo, interferência do 
Sr. Secretário-Geral? Houve interferência de qual
quer pessoa ligada diretamente ao Senhor Presi
dente da República? 

O SR. ROMEU TUMA_ - Pelo depoimento -do 
Sr. Aldo Morei{',;;~_ Uma~ ele __ d_á duas fases do proce
dimento para liberação de verbas: de 79 a 84, 
a Sarem tinha delegação de competência para 
assinatura de convênios de assistência técnk;a e 
financ_eira, oU aprovar planos de aplicação e auto
rizar a liberação de recursos, condições que hoje 
não mais detém, sendo órgão meramente cooPe
rativo, de reparos de verbas depois de aprovados 
pela Presidência da República O que acontece 
é que o Ministro do Plã.nejamento pede o anda
mento, determina à Sarem o andamento do pro
cesso e, em seguida leva-o pronto ao Senhor Pre
sidente da República para o "sim" ou "nãoH, ou 
a dimírluição -da -v-eiba sglicitac!a. É um procedi
mento que sai do _Ministério para a Presidência 
da República. 
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O SR ITAMAR FRANCO- No caso da Prefei
tura de Valença, nós verificamos que isso não 
se processou. Evidentement.~._a Presidênc~a da 
República não participou do processo de delibe
ração da verba de 16 milhões de cru~_dos. 

O SR. ROMEU TUMA - Tudo indica que foi 
direto. 

O SR. ITAMAR f:RANÇO -~-~ Tudo indica que 
foi direto do Gabinete do Sr, Miriistro. 

O SR. ROMEU TUMA -- Nós temos apenas, 
como base, o depOimento ào Prefeito; não há 
juntada de nenhum documento que comprove 
isso._ Eu não digo que ele possa ter mentido, mas 
para o inquérito há necessidade de se c;arrear 
comprovação dos dad_os que ele forneceu no de-
poimento. --- ---------- ----

0 SR. ITNI\AR FRANCO_:.:. V. S• teria conh~cj-:_ 
mente- a Polícia Federal ouviu, de acordo com 
documento que tenho em mãos, e V. S• já expla
nou perante a Comissão, que o Prefeito fcii ouvidO 
no dia 19 do mês de janeiro do ano de 1988_ 
- de que o Serviço Nacional de Informações 
ouviu esse Prefeito nos meses de outubro, novem
bro ou setembro? 

O SR. ROMEU TUMA - Não. E pelo depoi
mento do Prefeito feito à Polícia F~deral ele disse 
que ninguém, nenhum órgão público requisitou 
documento da prefeitura, informando que os do
cwnentos que tem são públicos e estão à dispo
sição de qualquer cidadão. 

O .SR. ITAMAR FRANCO~ O Prefeito <ieclwou.. 
Dr. Romeu Tuma; ontem, aqui nesta Comissão, 
que foi procurado por agentes do Serviço Nacio
nal de Informações. Ele não se recordava os me
ses, mas, possivelmente, entre setembro e outu
bro; a Polícia Federal não tem conhecimento, nem 
atua junto com o Servfço Nacional de Informa
ções nessa área, nem tem atuado? 

O SR. ROMEU TUMA_- _Não. Tenho_ çerteza _ 
de que se houvesse alguma informação que pu
desse fadlitar o. anctamento do inquérito, seria 
fomecid<i._ E o Prefeito declarou, no seu depoi
mento, que não forneceU nenhum documento 
ao Serviço Nacional_ de Joformações, o_ que, de 
certa forma, se contradiz no depoimento dado 
à Comissão e à Policia, nesta parte que não tem 
muita importância na apuração dos fatos. 

O SR. ITAMAR FRANCO-: YamQs ter que ouvir 
o Dr. Michal, não sei se a pronúncia é esta, porque 
é um nome polonês, mas acredito que seja. Houve 
por parte da PoUcia Federal alguth fato que com
prove a participáÇão do ex-Secretário-Geral em 
qualquer procedimento junto ao Sr. Ministro do 
Planejamento, junto à liberação de verbas? 

O SR. ROMEU TUMA - Não, n~o temos a 
cópia das liberações para ver de onde sairam as 
manifestações no processo. O Aldo, no seu depoi
mento diz que, excepcionalmente, recebia ordens 
da Secretaria Geral, eu deixarei a cópia aqui e 
V. Ex' poderá verificar que por duas veze$ _el<:: 
se refere a isso no seu depoimento. 

O SR. ITAMAR FRANCO-V. S•tem se referido, 
ao longo das interpelações, à a:ção da Polícia Fe
dera] no problema das intermediações. Sabemos 
nós e sabe V. S' quei anteS de ser Ministro o Dr. 
Aníba] pertenceu e foi chefe da Secretaria Especial 

de Administração e_PI~nejamento da Presidência 
da Rej:>Ul5lica. A Polícia Federal detectou _alguma 
irregularidade na a_ção administratiVa da distribui~ 
ÇãÕ de tickets de leite, problemas de creches 
qliãnd6 o Sr. êx-Miníslro era ·chefe -dessa Secre-
tãfia? -- -- -~ - - · - "' 

O SR ROI\>\EU TOMA ~ i\_ P9lícia Federal não 
chegou a investigar o siStema de di.Stnbuição. As 
fraudes que chegaram ao conhecimento da Polí
cia Federal e que motivaram_ os inquéritos poli
ciais foram falsificações_ e o uso indevido dos tic
kets, mas sempre de elementos es_tranhos à Ad
ministração Pública. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. S• se referíli-iiõ 
iníCio do seu depoimerito; salvo interpretação dife
rent~ de m_inha parte, da qual_ me escusaria, se 
eStiVer errado, de que haveria sido montada den
tro da Seplan uma verdadeira estrutura de _agen
damento. Evidentemente que não foraffi eStas, 
exatamente, as palavras de V. S' Eu_ perguntar
lhe-ia; já ~ pode dizer o nome de a1gum_ fundo~ 
nári_2 ~u_ func_ionários da Seplan que teriam tido 
uma 8tuaçã0 n~Ssã 'ãçãO? · -~- _ - _- · 

~-O SR~ ROMEU TUMA - Seria l~ano se ~-u 
o ftzesse, porque não há, por principio, de qual
quer autoridade acusar s_em prova. Há um racio
CÍ!lio de que não poderia haver liberação sem 
a participação de funcionários_ da Seplcin que ma
nipulavam as verbas. Acho que isto deixei claro, 
mas não posso, ainda, referir~me, nominalmente, 
ao autor direto na participação desse delito. 

0-SR. ITAMAR FRANCO -Sem, evidentemen
te, cometer lêviandad_e, que jamais esperaríamos 
que-V. S• fazesse, acredita V. S• que essa estrutura 
já foi desmontada atua.lmente? 

~o SR~~Ro_MEu TOO -Acredito. Hoje, a pró
Pria_- ComiSsão - desculpe referir-me outra vez 
à COiniSSâo_ d-e Fiscalização""""": o ~eu Rel~t.PI: infor
mõU à !r!iprerlSã. qtié i:iriha sentido que o sistema 
foi d_esmontadÇ> _e_que os procedimentos estavam 
sendo regulares. Num depoimento que ainda de
pende de uma série de investigaçõe~. o Prefeitçt 
de uma cidade do Ceará_ referiu-se a um interme
diário de nome Ivo, e este disse que o sistema 
havia sido desmontado, mas, com o sacrifício e 
o interesse demonstrado por alguns remanescen~ 
tes, tinha-se restabelecido. 

É uma interrogação muito grande, que faz parte 
do pepoimento de alguém que fraudou a interm~ 
diação na ijberação das verbas. Então, deixo _na 
dúvida. Mas, como o depoimento aqui se encon
tra, refiro-me a ele. 

__ O SR. ITAMAR FRANCO-Apenas, Dr. Romeu 
Tuma, a últirpa pe_rgunta, para deixar claro, pois 
o _senhor já foi _bastante específico nisso. 

A investigação preliminar policial c_onfirmou, 
realmente, o fato delituoso? Isso é perfeito, pací-
fico e tranqüilo? · 

O SR. ROMEU TUMA- Náo há dúvida. Juntei, 
inclusive, o relatório da autoridade que presidia 
~investigação. E ele, até porque pelos depoimen
tos a liberação fugia da regionalização de São 
Paulo, propôs que se a transformasse em inqué
rito e que fosse orientado pela direção 9eral, por
que extrapolava os limites do Município de São 
Paulo. Ele é conclusivo nessa exposição. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Agradeço o V. S• 

_O_$F._,_ P~SIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Antes de encerrar, queria formular mais uma per
gUnta ao Sr. Rorn~ TwOa. __ É com relação ao 
Sr. Sérgio Menin TeiXeira de Sousa, que seria pri-
mo-iimão do Sr. éx-Mini~._ _ . _ 

Hotive uma referência", onterh, a que ele teria 
participado desse episódio de Valença. A indaga
ção é a_ Seguinte: o Sr. Sérgio estaria lotado no 
Gabinete do Sr. Ministro, conforme folha de paga
mento do mesmo. Quando veio à tona o escân· 
dal_o de Valens;a, o seu nome desapareceu da 
folha Esses foram os episódios: primo do Minis
tro, lotado na folha de pagamento do seu Gabi
nete, imediatamepte ap6s o episódio de Valença 
ser publicado nos jornais, foi retirado da folha 
de pagamento e sumiu da evidência. Esses fatos 
foi'am levantados e apurados pela Polícia Federal? 

O SR. ROMEU TUMA-Todos os dados fome- . 
cldos pelo Prefeito de Valença fOram requisitados 
à SePian e também à Prefeitura, que é o processo 
de licitação. Por duas vezes o Prefeito cita o nome 
do Dr. Sérgio: uma para dizer que era sócio _da 
_Hidrossistemª e a oi.rtr~.que desmentia ao Ministro 
que conhecia o Dr, .Sérgio, como um_ minides· 
mentido pelas informações veiculadas pela im· 
prensa Foi feito um oficio dirigido ao Ministro. 
E-6 Ministro, à época em·que conversei com ele 
pói' lelefoite, sobre o depoimento de Va1ença, in
síSfiii que se perguntasse ao Prefeito se conhecia 
o Dr. Sérgio Menin Teixeira -de SQusa e se_não 
tinha gostado do projeto da Hidrossistema. 

Acflo quÊ: são fatos importantes para caracte
rizar ou não a vinculação do sistema de liberação 
de verbas ao próprio Gabinete. 

. O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Muito bem. 

A Presidência indaga dos Srs. Senadores se 
têm mais alguma pergunta a fazer. 

-O SR. JOTAHY MACiALHÂES- Sr. Presidente, 
-apenas riiais uma pergunta. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Com a palavra o eminente Senador Jutahy t4aga
lhães. 

O SR. JUTAHY MACiALHÂES-V. Ex' medes
culpe, Sr. Presidente, por voltar novamente a tratar 
deste assunto. Não tenho nenhuma veia para sa
ber dirigir um_ inte_rrogatório, não te_n_ho mesmo 
jeito ·parcf Isso, sou amador nessa questão. Ao 
contrário das Comissões Parlamentares de lnqué· 
rito dos estados Unidos, por exemplo, não temos 
a profissionalização da nossa Corriissão. Por isto, 

._l_á, os iQterrogatórios são feitos por proftssionais 
·contratados pela comissão e aqui _s.omos nós 
mesmos, com a assistência de_ as~ssores, mas, 
principa1mente; nós faZemos. Então, ao final ~~ 
veío à lembrança dados que constam de notas 
de jornais, declarações de jornais, a respeito de 
vendas fotçadas de usinas de á1cool, de comput~
dores, çor preços muito acima do mercado. Existe 
alguma investigação a esse respeito, Dr. Romeu 
TWna? 

O SR. ROMEOTUMA- Bom, isto fica limitado, 
provaVelmente. ao processo de liberação de ver
bas_. Mas, no caso do álcool, temos mais de uma 
dezena de inquéritos, no Nordeste e em São Pau
lo. Isto, pela não aplicação correta das verbas libe
radas hos .financiamentos para construção de usi

_nas_. Já há inquéritOS SObre i~, alguns erri fase 
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de denúncia, há alguns meses. Especificamente, 
sobre a denúncia do jornal, acredito eu ·que o 
Sr. que~ se referir a algum parente ... 

O SR. JUfAHY MAGALHÃES -É, se para a 
liberação haveria uma contrapartida de compra 
de usinas e de microcomputadores por preços .•• 

O SR. ROMEU TOMA- V. Ext se refere à u_sina 
de cachaça, não é isso? 

O SR. JUf AHY MAGALHÃES - De cachaça 
ou qualquer coisa assim. 

O SR. ROMEU TUMA - Então, tenho vários 
inquéritos em andamento sobre Q problema de 
alambiques, sobre o problema do álcool. São in
quéritos sérios e, infelizmente, em toda área em 
que há incentivos fiscais, aparecem os este11ona
tárlos para bolar como burlar a lei e ficar com 
parcela desse dinheiro. 

O SR. CHAGAS RODRIGCJES- Sr. Presidente, 
só para uma pergunta final. 

O SR. PRESIDEI'ffE (José lgnácio Ferreira) -
V. EX' tem a palavra. 

O SR. OJ,A.QAS RODRIGUES - Fiz uma per· 
gunta e, agora, vou formular outra ao ilustre dire
tor-geral. Uno jornal uma critica à Políciã FederaL 
Pergunto a V~ Sa se. a Polícia Federal dispõe de 
pessoal e de instrumentos necessários ao cumpri
mento de suas obrigações "e, em caso negativo, 
se V. Sa já enviou algum expediente à autoridade 
competente, solicitando que a Polícia Federal seja 
devidamente ~parelhada para que possa, com 
mais eficiência, cumpri~ as suas atribuições. 

O SR. ROMEU TOMA - Oaro que a Polícia 
Federal não tem o ideal em e_quipamento e em 
pessoal Acredito, e aqui presto minha homena
gem aos policiais que lá mmtam, que, por voca
ção, substituam a falta material pela vontade de 
bem servir à sociedade. N6s, durante o ano passa
do, encaminhamos, através do Ministério da Justi
ça, um pedido de excepcionalidade na formação 
de mil e duzentos policiais em dois ou três anos 
e também a compra de equipamentos para suprir 
as necessidades na ãrea de polícia cientifica -
e hoje se verifica a necessidade dos laudos peri
ciais - bem como do sistema de controle de 
fronteiras, através de computadores interligados 
à administração central e um sistema de identifi
cação criminal, para que se atend~e tQdas as 
secretarias de segurança no controle dos margi· 
nais que se deslocam de um esta_do para outro, 
em busca do atestado de antecedentes_ limpo. 
Tivemos, recentemente, o decreto do Senhor Pre-
sidente da República, em razão das dificuldades 
financeiras, de enxugamento do quadro de fun
cionários. Com isso, acreditamos n6s, o projeto 
de formação de_ policiais ficou num hiato, mas, 
hoje mesmo, a pr6pria academia esboçou alguns 
considerandos para que eu volte, através do Minis
tro da Justiça, à Presidência da República para 
que se possa dar prosseguimento à formação 
de polfdais. 

Existe um levantamento do IBGE, de _1978, que 
dava, como ideal, para atividade constitucional 
da Polícia Federal- abro aqui um parêntese, 
porque nós temos recebido ;;~ _inç_u_mbênCia de 
apurar vários delitos que fogem, totalmente, à 
competência legal da Polícia Federal -:-cerca de 
17 mi1 homens. Tem os, hoje, em atividade~ afins, 
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que são as atividade:i policiais e administrativas, 
em tomo de 7 mil homens. Com Q_ quadro de 
inativos de po_Jiciais, quase que se equiparando 
com 3500, mais ou m~nos. É deficiente, mas 
eu acredito que emJ1]guns sistemas de trabalhos 
profiSsionalizados, na interligação entre as Supe-
rintendências com operações cor\iuntas, n6s te
mos suprido a deficiência de pessoaJ e financeira, 
como também eu acredito que em operações 
de maior envergadura, dentro da nossa compe
tência, com o controle de carros roubados atravês 
de observações nas estradas, operações de fron
teiras, no caso de tráfego de entorpecentes, e 
outras que são de nossa responsabilidade. 

E, com respeito a esses inquéritos especiais, 
decidimos tirar da rotina os delegados de polícia, 
porque os delegados dos grandes centros, como 
São Paulo e Rio de_ Jçmeiro, têm de 150 a 200 
inquéritos para dar prosseguimento. V. Ex', que 
ê Promotor, sabe o que é isto: às vezes, em alguns 
processos sun'tários que surgem, em que há ne
cessidac:le de uma audiência, sabemos das dificul~ 
dades que o delegado tém para cumprir os prazos 
legais. Por isto, n6s desativamos da rotina os dele
gados e passamos a dar todo apoio para que 
se dediquem, exclusivamente, ao esclarecimento 
desses inquéritos, por exigência, atê, da própria 
opinião pública. 

Não sei se esclareci a V. ~ 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Tem a palavra o eminente Senador Mansueto de 
Lavor. 

O SR. .MANSUETO DE LAVOR - Em uma 
reunião anterior, houve a delegação do Plenário 
desta CPI a V.~. para fazer a ordem de depoentes 
de depoimentos, inclusive de Prefeitos, tambêm, 
além do senhor diretor-geral da Policia Federal, 
do ex-Secretário da Seplan e do ex-MinistroAníbal 
Teixeira. Rcou assim indefinido quantos Prefeitos, 
quais os Prefeitos. Então, eu queria sugerir a V. 
EX' que incluísse, entre essas relações de prefeitos 
a serem ouvidos, aqueles que foram citados aqui, 
ou o de São Paulo - se não me engano de 
Jundiaí, citado pelo diretor-geral... 

QSR. ROMEU TOMA-Se V. EX' me permitir ••. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sim. 

O SR. ROMEU H.lMA- Quanto ao de Jundiaí, 
eu soub,e que há wn requerifnen'to do Presidente 
da Câmara Eu açredjto que, entre esses 16, V. 
Ex9' poderão escolher alguns que já têm forma
lizado o processo de liberação. 

O sR: MANSUETO DE LAVOR- Então, seria 
necessáriO' soubéssemos previamente qual a rela
ção; ·quais os prefeitos que vão ser os próximos 
ouvidos. mas que se induisse, não apenas esses 
aí, já rel;;tclonados e já com indícios onde a Polícia 
Federal está investigando as prefeituras, mas que 
fossem iJ1cluídos, também, outros. Por exemplo, 
esses dois do Maranhão, que foram citados aqui, 
o de Viana, Confonne urna denúncia do_delgado .. ~-

0 SR. ROMEU TOMA- Viana? 

O SR. .MANSUETO DE LAVOR- Viana, do 
Maranhão. O Deputado Antônio Gaspar e o Pre
feito de Pinheiros, também. 

O SR. MAURfCIO CORRÊ:A-Pensei que Viana 
fosse do meu Estado. 

O SR. MANSUETO DE LA.VOR- Não, Mara-
nhão. Viana do _Maranhão. . • 

E, só para terminar, Sr. PreSidente, com base 
no art. 174 do Regimento Interno do Senado, 
V. f:x\1 poderá determinar que se submetesse ao 
Plenário o procedimento de diligências que serão 

_feitas ou através de membros desta Comissao, 
ou através de assessores do Se_nadp ou membrós 
da Secretari~ do Senado. --· . _ .. _ _ _ .. 

Eu considéro" da ·maiOr importância, ainda mais 
tendo em vista o que foi dito aqui pelo Sr. Diretor
Geral, esta CPI providenciar a respeito dessas dili
gências in loco, objeto de pedido meu anterior, 
e que também se ftzesse uma seleção, compro
vando que os recursos for.:un recebidos por essas 
prefeituras; que se fizesse uma análise local acerca 
da aplicação desses rec.~s. Claro que não to
dos, ~ impossível, mas, de ·acordo com o critério 
seletivo, o mesmo que se faz com os depoimentos 
dos prefeitos, se faça também com ess.a_ yerifica~ 
ção, através de funcionárioS credenciados pela 
CPI OU, quem sabe, até_ de prOprios Senadores. 
E o que desejo é que haja um int~rcâmbio perma
nente com o Sr. Diretor~Geral, porque é da maior 
importância Eisse intercâmbio. Cada um no seu 
campo, cada um no seu papel, mas, essa colabo
ração mútua, eu creio, que é do_ mafor-e inelho~ 
Interesse público, principalmente neste momento 
em que a sociedade está reclamando, atê de uma 
maneira mais urgente do que nós podemos, uma 
resposta para esse problema da corrupção. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presídente, 
desculpe-me, mas vem uma outra lembrança 
aqui. 

O SR. PRESIDENTE (José rgnácio Ferreira):::-
V. EX' tein a palãvra. 

O SR JUT AHY MAGALHÃES- No depoimen· 
to do prefeito de Valença, ele declarou expressa~ 
mente que o Sr. Alencar, quando o procurou, 
haveria declarado que procedimento idêntico ao 
que está ocorrendo com ele, teria também ocor
rido com o prefeito de Santos,_no valor de quatro
centos e tantos milhões de cruzados. Quando ele 
fez o depoimento perante a Polícia Federal, ele 
fez essa referêndfl. e, se fez. a Políç:i~ Federal já 
investigou alguma coisa a respeito da prefeitura 
de Santos? 

O SR. ROME.U TUMA - No depoimento dele 
não fez nenhuma citação a respeito disso. 

O SR.JUfAHY MAGALHÃES- No depoimen· 
to que ele fez, ele declarou expressamente, aqui 
no Senado._ 

O SR. _ROMEU TUMA - Eu vou lev~. então, 
em conta, agradeço a lembrança de V. EX', vou 
levar em conta e pedir a oitiva do prefeito de 
Santos. 

O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
E a Presidência aproveita para colocar essa ques
tão, nos seguintes termos: se o Plenário concorda, 
a Presidência fará o encaminhamento de algumas 
das peças, à proporção que o Plenário concorde, 
evidentemente, como no caso do depoimento do 
prefeito de Valença, ao eminente Dlretor-Gerar do 
DPF, porque parece importante já que são investi
gações que não precisam ficar superpostas. Muita 
coisa, às vezes, se superpõe, mas, às vezes, uma 
frase é elucidativª para o trabalho do Departa
mento de Polícia Federal. De maneira que a Presi-
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dência vai tomar essa providência, com a concor~ 
dância do Plenário, e vai enviar ao Dr. Romeu 
Tuma essa peça e outras, evidenlernente_, À pro-. 
porção que os fatos forem emergindo, serão acor-
dadas com o Plená_rlo. _______ _ 

Com relação a essas providências, quero dizer 
a V. Exa e ao Plenário o seguinte: há muitas coisas 
que decorre de cantatas que a Presidência, a rela
taria e os Senadores permanentemente têm man
tido, Isto é, certos contatos que estão sendo feito_s 
até para a formação dessa cultura de cada um 
e, sobretudo, inicialmente, _da Presidência, do Sr. 
Relator e do Sr. Vice-Presidente, para que a gente 
saiba o que deva fazer. Agora há pouco V. EX1' 
coloca a questão de nos abalançannos, ou através_ 
de funcionário, ou através de um Senador ou de 
toda a Comissão, mas de qualquer maneira, irmos 
já tomando essas providências de caráter práticd 

· no campo. Ê um fato que, naturalmente, tem que 
ser precedido da formação dessa que eu chamo 
cultura do assunto que está s_endo objeto da inves
tigação. E pode estar certo V. Ex', eu tenho sobre 
a mesa, na minha mão, um elenco de fatos que 
já foram passados pelo Sr. Michal, na conversa 
informal que com ele mantivemos e que em nada 
prejudica, pelo contrário, vem até enriquecer, per
mitir que se enriqueça a tomada c;\o seu depoi
mento posterio_rmente. 

De maneira que essas providências estão sendo 
tomadas, V.~ será seguramente satisfeito nessa 
pretensão e com relaç:ã_o _à_s_ demais providências, 
eu até pediria que, subseqüentemente, Já na se
gunda-feira cedo, nós tivéssemos essa súmula 
do que ficou aqui enfocado e muita cotsa, às 
vezes, nem foi solicitada por um Senador, mas 
emergiu aqui e pode ensejar a que o corpo de 
apoio técnico suscite como providência a ser tO
mada. 

A Presidência indaga ao Sr. Relator se tem -algu
ma questão a ser susci~da, <Pª-usa) 

Não havendo mais nenhuma questão, indago 
dos Srs. Seri"adores, ao Vice;Presidente, se têm 
mais alguma questão a formular. (Pausa.) 

Não havendo mais questão a formular, a Presi
dência coloca inicialmente a questão da pauta 
de, ~a-feira. Nós estamos todos com essa mo_
dulação a que fa1amos anteriormente. Mas, n.ª-__ 
tefça-feira, com a acordância de todos, faremos 
uma reunião em _que eses tais juízes de admissi
bilidade, que _estão por ser formulados pelos Srs. 
Senadores, serão apresentados, em que provavel
mente te_rem~ condições de debater outros as
suntos, enfocar outros assuntos. 

A Presidência quer, nesta oportunidade, agra
decer ao delegado R_ç:mey_ I_t,una, c;~. lh~ez.?J do 
seu comportamento, a prestimostdade com que 
compareceu a esta Comissão e sobretudo, a 
oportunidade que nos deu de conhecer melhor 
fatos ~e precisam ser detalhados para a Comis
são; os seus esclarecimentos que foram bastante 
suficientes nesta etapa e dizer a S: 5' que, além 
desses esclarecimentos, recolhemos como cola
boração muito valiQsa j\S peças que S. 5' _nos 
traz e, certamente, no futuro, se a Comissão dese
jar e se for necessário, vai ter a honra e a satisfação 
de tê-lo de novo entre nós. . __ . 

A Presidência coOcede a palavra, para qualquer 
referência que queira fazer, ao eminente depoente 
Dr. Romeu Tuma. 

O SR. ROMEU TUMA- Agradeço a V._Ex' 
o carinho com que fui tratado pelos Srs. Sena-

âores e corroborando _com V . .I;Jç.!', muitas vezes, 
alguém, ao depor na Polícia, sente um constran
gimento que, normalmente, numa Casa Legis
lativa desafoga, e ·alguns fatos são aqui relatados, 
que--normalmente n~ó _são levados à polícia. Daí, 
a importância dessa colaboração mútl@. porque 
O -que Se buscam, realmente, _é a verda_de e_ a_s 
provas--que- possam apontar à justiça os verda-
deiros responsáveis. _ 

Ao Senador Jutahy Magalhães, temos bons as
sessores, já tem em mãos a relação de todos 
OS inquérito;s do Proálcool, que deixo também 
à Presidêncfa. Muito obrigado. 

O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreka) -
Agradeço a todos presentes. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a reunião .à,s: 19 horas e 30 rriinu~ 
tos.) -

COMISSÁO PARLAMENTAR 
DE INQCIÉRITO 

Criada através da Resolução ii" 22, de 
1988, destinada a Investigar em profun
didade as denúncias de irregularidades, 
Inclusive corrupção na ·administração 
púbUca, ultimamente tomadas tão notó-

- rias pelos meios de comunicação. 

6• Reunião, realizada em 
1' de março de 1988 

--Ao pririleiro c:Ua do mês de março do ano de 
mil novecentos e oitenta e oito, às dez horas e 
dez ininutos, na Sala da Comissão de Fmanças, 
presentes os SenhOre Senadores José Jgnácio 
Ferreira (Presidente), Carlos Chiarelli (Relator), 
Mansueto de Lav_or, Severo Gomes, Jutahy Maga
lhães, Itamar Franco, Chagas Rodrigues, Mendes 
Canale, José Paulo Bisai, José Agripino Maia, Af
fonso_Camargo e Mauricio Corrêa, reúne-se a Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada a in
vestigar em profunc:Udade as denúncias de irreg\..1-
larldades, inclusive corrupção na administração 
pública, ultimamente tomadas tão notórias pelos 
meios de comunicação. 
_ H.:J,Vendo número regimental, o Senh_or Presi

dente declara .:d>ertos os trabalhos da Comissão 
e ~>CJicita que seja dispensada a leitura da Ata 
da reunião anterior que, logo após, foi conside
rada aprovada. 

Com a palavra, o Senhor senador Carlos Chia
relli, solicita a Presidência requisitar ao DENTEL. 
relação dos adonistas majoritários _e_ ou minori
tários de todas as emissoras de rádio e televião 
existentes no País. O Senhor Senador Mauricio. 
Corrêa opina nO sentido de que-o Ministro Antônio 
Carlos Magalhães seja ouvido pela Comissão. 

OSeilhor Presidente, esclarece que a Comissão 
fixou parâmetros para o desenvolvimento dos 
seus trabalhos, tendo deliberado que as investi
gações pertinentes à questão da intermediação 
na liberação de verbas públicas, são prioritárias 
e, indaga do Senhor Senador Mendes Cançlle so
bre o parecer relativo a questão da compra dos 
helicópteros à firma francesa AEROSPATIALE. O 
Senhor Senador Meitdes Canale informa que emi
tirá parece! sobre a mãtéria oportunamente. 

A Comissão aprova a proposta do Senhor Sena
dor Affonso Çamargo no sentido de encaminhar 
à_ CPI que apura a concessão de emissoras de 
rádio e teleVisão, o expediente de autoria do Se-
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nhor Senã.dor Mendes Canale, pertinente à requi
sição, à TV Manchete "teipe" contendo declara
ções do Deputado Dalton Canabrav_a. O_ Senhor 
Presidente -comunicã que o Deputado Ãdolfo de 
Oliveira encaminhou expediente relativo a irregu· 
!aridades na liberação _de verbas destinadas aPre· 
feitura de Petrópolis. A matéria é despachada para 
a Assessoria 

Prosseguindo, usaram da palavra, oS Senhores 
Senadores Affonso Camargo, Carlos Chiarelli, 
Mansuetp de Lavor, Ju~y Magalhães, Chagas 
Ro.drigu~s e Mendes Cana1e. . ·--

Nada mais havendo a tratar, o Senhor _l?resi· 
dente_ encerra os trabalhos da Comissão às onze 
horas e cinqüenta miPlutos e, para constar, eu, 
José Augusto Panisset Santana, Assistente da Co
missão, lavre_i a presente Ata que, lida e aprovada 
será aS_Sih_ada peJo Senhor P~dente e irá à publi
cação juntamente com o apanhamento taquigrá
fico. 

ANEXO À ATA DA 6' REUNIÃO DA CO. 
MISSÃO PARLAMENTAR DE INOOÉRrTO, 
CRú\LM AJRAIÉS DA RESOLUÇÃO N• 22, 
de 1988, DESTINADA A INVESJTGAR EM 
PROF(JJ'{DIDADEAS DENáNCIAS DE IRRE
GULARIDADES, INCLUSIVE CORRuPÇÃO 
I'M ADMINISTRAÇÃO PÚBlicA, ULTJ/ofA
/VIE/YTE TORNADAS TÃO NOTóRIAS PE
LOSMEIOS DE COMUNIO\ÇÃO, DE:577NA
DA AVAL.ú\R OS 1RABALHOS LM COMIS
SÃO, QIJE SE P(JJ3LJO\ COMA DEVIDA AU
TORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE 

_ DAC~O. __ 
Presidente: Senador José lgnácio Ferreira 
Relator: Senador Carlos Chiarelli 

O SR. PRESIÓENTE (José Ignácto Ferreira) -
Havendo número regimental, a Presidência decla· 
ra instaladÇ>S qs trabalhos da presente reun_ião. 

A Presidência pergunta aos eininentes Srs. Se~ 
nadares se querem _ou'iir a leitura da ata. (Pausa.) 

Dispensada a leitura da ata, a Presidência con· 
cede a palàVrãã.o eftilnente Senador Jutahy Maga
lhães. 

O SR. JUTAHY MA<iALHÁES- Sr. Presidente, 
solicito a_ V. Ext que, em primeirO lugar, leia o 
o fi do do Ministro- das Comunicações, Antônio 
Carlos Magalhães, em face de uma declaração, 
prestada ontem por S. Ex'-', de que já havia enviado 
ess_e_ documento, e que esta CPl estava escon
dendo os fatos. 

O SR-PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
A Presidência indaga da Secretaria se há registro 
de recebimento dess_e oficio. 

O SR .JUTAHY MAGALHÃES - Veja V. Ex', 
mais uma leviand.a_de do Ministro das ComuniM 
caçõ~. .. 

Sr:- Presidente, Srs. Senadores, -perm1tam des· 
culpar-me por tratar, de início, logo deste proble
ma. Fui procurado ontem por jorna1istas que afir
m_a,_vqm que õ Sr. Ministro d~s Comunkações, 
Antônio CarlOS Magalhães, havia declarado aos 
jamais que eu disporia de uma concessão de 
rádio e a teria vendido .. 

Sr. Presidente, poderia, em poucas palavras, 
dizer apenas isto: nunc.a fui, não sou~ espero não 
ser sócio de qualquer concessão de rádio e televi
são. Mas para o Ministro das Comunicações isto 
não basta; S. Ex'-' sabe aonde quer ~egar. Tenho 



1308 Terça-feira 10 

um filho que foi sócio minoritário de tJOl<J MtJpresa 
de rád[o FM, na Bahia, concessão obtida não nes
te Governo, como dedarou S. EX hoje cios jornais 
da Bahia, e que eu teria pedido a coi1tessão para 
essa estação, no atual Governo. Não _é vecdade. 
A concessão foi obtida por meu ftlho e outros 
sódos no Governo passado, muito antes de qual
quer fase_eleitoral Não _houve problema com su
cessão presidencial nem nenhum compromisso. 
Meu fllho é maior de idade, casado, vacinado, 
reservista, daria dos seus atas, que não me pede 
opinião a respeito de sua atuação com_erc:i_al._Tudo 
que fez está c:omprov_ado, com autorizações, in
clusive, de nova constituição da sociedade da em
presa na Junta Comercial e cOin autorização do 
DENTEL- - -

O Sr. Miiiis_(rp elaS C.QmunicaÇõeS, ·em primeiro 
lugar, tem condições para pOder comprovar se 
sou concessionário de qualquer empresa de rádio 
ou TV, porque, ao contrário de S. Ex!, não ful 
capaz; jamais, na minha vida, de fazer -o milagre 
dos pães. Só que no caso d~ S. Ex! nã_o é m.ilagre 
dos pães, é milagre do cünheiro. Esse milagre 
não consegui fazer na minha vida pública. Por 
isso, jamais tive condições de ter uma emissora 
de 1V, como S.~ tem, atiã"vés dos seus parentes, 
como sócios majoritários dessa_ concessão de TV, 
,nessa mesma concessão de TV que está tendo 
hoje urria grande penetração no interior do nosso 
Estado. · · -

V. Ex~. meus companheiros aqui, sabem que 
estou evitando. tratar do Ministério das Comuni~ 
cações nesta CPI, para que ninguém invoque 
questões de ordem pessoal. Até_ hoje jamais abri 
minha boca neste plenário da CPl a respeito do 
Ministério das Comunicações -não do Miflistr_o, 
deste eu falo - a respeito do Ministério das Co~ 
municações de qUalquer questão que se tenha 
passado _naquela Pasta. Hoje me sinto_ desobri~ 
gado desse compromisso para comigo mesmo. 
A partir de hoje também serei um defensor, nesta 
0>1, da audiência das autoridades do Ministério 
das Comunicações, para explicar muitas coisas 
relacionadas com aquele órgão. Então, a partir 
de hoje, serei mais um a pleitear isto. 

O SR. PRESIDENTE-(José lgnácio Ferreira)
Não tendo V. Ex- formulado nenhuma solicitação 
de providência, a Presidência apenas registra a 
sua intervenção. 

O SR. JUTAHY fv1...1\.GALHÃES -As providên
cias agora começaram a ser solicitadas. V. EX' 
pode ficar tranqüilo que a partir da próxima reu~ 
nião solicitarei algumas providências. 

O SR. PRESIDENTE (Jos.é lgnácio Ferreira) -
A Presidência registra a intervenção de V. Ex• 

O SR. JUf AHY MAGALHÃES ~_Não pode ser 
uma questão de providência. Apenas levantei a 
questão ql,le o Sr. Ministro das Comunicações 
comprove que sou sócio de qualquer empresa 
de comunicações no no~so País. Apenas isto. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnâclo Ferreira) -
A Presidência concede a palavra ao eminente Se
nador Carlos Chiarem, que foi citado nominal~ 
mente. 

O SR. REI..ATOR (Carlos CliiareUO- Sr. Presi
dente, acho lamentável o procedimento do Minis
tro das Comunlcas:ões. Realmtmte é estranho te~ 
nhamos aqui de perder tempo com tal figura e 
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coni. tais assUntos, tentando <::riar um clima de 
coniUSão, para dele se beneficiar, com relação 
a evernu-a:ís denúncias e tentativas de intimidação 
dos membros da Conlissão, através da liberação 
de informações, não bem detalhadas e muito me~ 
nos objetivas, sobre prOblemas de concessõe$ 
de rádio etc. S. Ex• tenta atingir, ·com isso, pessoas 
que não são vinculadas à tese dos cinco anos. 
Assim, alude que senadores - no caso dos inte~ 
grantes desta Casa - teriam dado cobertura a 
pedidos de entidades, associações, grupos etc., 
para a obtenção de concessões de rádio, televisão, 
etç:. Quero -deixar as cpisas bem claras aqui, e 
vou fazer um_ requerimento. Sou Presidente do 
PFL do. _Rio_ Grande do Sul e Uder da Bancada 
n_o Séhado.T efiho feito encaminhamentos, e farei 
tantos quantos fOfem neceSSáriOs para a liberação 
de Verbas para hospitciis, recursos para estradas 
e atendimento do pleito daqueles que- inclusive 
dos inúmeros municípios que estão sendo criados 
no Rio Graiide _do_Sul- __ queiram ter a sua rádio 
AM, FM, a S!Ja emissora etc. É esse o rpeu dever 
neSta CaS:a;-·pois fUi eleito para representar os inte~ 
resses da cólnunTdade. Vou fazê-lo e façowo pub!iw 
camente: 7\,liás, quando pleiteio, os jornais pubJiw 
c-am-e mUitos-me- -criticari1, porque- é notória a 
minha atiYi_dá.âe. -PreSto COhtaS também. Estou 
gestionando ativamente Pàra conseguir etc. Eri~ 
tão, tenho pleito da CNBB, de entidades batistas, 
evangélic-as, d~_associaçlJO d~ _c(~sse, de ctdades 
comunitárias enfim, de entidades de todos os tiw 
pos, pleiteando o direito de terem uma ou mais 
de urna emiSsOra. Isto é público e notório, e, se 
alguém quiser saber, forneço o rol dessas entida
des, para que os jornais do Rio Grande do Sul 
publiquem.-- - --- -

No entanto, não vai o atual Ministro das Comu
nicações nem ninguém, fazer qualquer tentativa 
de _me enVolver em beneficio dessas gestões. S. 
~ esf4 imiifO -enganado! Vamos até o ~_nesta 
questão! 

QUero saber -:- e para isso faço um requeri~ 
mente, pois o DENTEL tem os elementos -
quem São os sócios adonistas, neste País, parti· 
cfpes das estruturas de todas as emissoras de 
rádio e televisão. Ninguém dirá que é uma pes~ 
quisa deinorada, porque ela é muito fácil, o DEN
TEL nos fOrnece essés dad_oS na hora que quiser~ 
mos.lssõ é fundamental. Vamos tirar o véu dessa 
históri.:t Vamos sé!P.e:r quem é quem nesse proces
so, quem é ac:ióniSta~ queni fefn controle majori
tário. Não tenho, pois. O único rádio que tenho 
é um portátil, no qual ouço o noticiário todas 
as manhãs. Não sou sóciO_ de coisa alguma, nem 
eu, nem minha esposa, nem meus fllhos, _que 
São nlenores, minha mãe ou meu pai, que já 
é falecido. Não tenho nada a ver com isso. Por 
isso, s_i!)to-me_ muito -à von~de e, agq_ra, vamos 
até o fim, inclusive, para. saber com quem o Sr. 
MiniS!f? das Comunicações tem ligações e_ quais 
são elas, na área de Comunicação. 

.,.J;:ste é requerimento fundamental, sob pena de 
se jogar com a cciúfusàõ;·Qu~ih está_':Chafurdado 
na lama" e não tem condições efetivas de, através 
de argumentos corretos e provas palpáveis, evitar 
ser chamado_de_c:on:upto, tentar atirar o barro 
nos que estão_ passando e não têm nada a ver 
com a. his_tóri.a atr!Wés de noticiários,_ que são, 
de certa forma, confusos. 

_Assim, $r. Presidente, fonnulo um requerimen~ 
to neste sentido, ern nome da.seriedade da Casa, 
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porque vários senadores foram citados, inclusive 
sendo _alguns membros da Comissão e Líderes 
de outros Partidos na Constituinte _e no senado, 
oS quais," tenho a impressãO, estaO na meSma 
situação, ou seja, a de terem ratificado e encanii~ 
nhado, -àpenas, algum tipo de aPoiO. · 

É a velha história. Teiri~sé Uma área ónde não 
há p~evisão da possibilidade de h_aver um canal 
de fVoA. ou FM. e, assim, quãi é o caminllo-Que 
a cÓmunidàde toina? Pe-ae para um Jlder Político 
pleitear _ao -P:(ograma Nacional de Telecom_Lmi~ 
cações, porque isso depende de um estudo técni~ 
co - _inclusive em EStados fronteiriç'!s• com_o 
no caSo do Rio Grande do Sul, que tem uma 
enOrrne áreà de fronteira coin a ArgeTttina e o 
Uruguai_. Pára- se conseguir vencer â barreira no 
sentido de viabiliZar a _existência de um canal futu
ro que se instale numa região a 20o-quilômetros 
de uma f(onteira- e o que isso abrange e átinge 
no Rio Grande do Sur é enOrme ~ é preciso 
um estudo técnico. Ef!.tão, vem- o. pedido para 
se encaminhãr, solicitando ao DENTEL uni estu
do técnico da Possibilidade dê viabilização, para 
que naquela área possa haver um canal que não 
entre em choque, com interferências, com os ça~ 
nais das emissor_as dos países vizinhos. Esse é 
um pedido para a inclusão de um novo canal 
do Programa Nacional de Telecomunicações. De~ 
pois vem o segundo pedido, para abrir o edital 
de concorrência. Não sei quantos oficies mandei, 
e vou Continuar rríáhdando, pói"que' é um direito 
qUe tenho. Quem atende não presta favor ne~ 
nhum; está sendo pago pelo povo para atender 
a esSe~ J?]eitos. É iSSO f!l~IT!O_. Esta __ ~ a ~ÍtuãçãO. 

Por isso, Sr. Presidente, falei aqUi e vou falar 
amanhã no Senado Federal este assunto vai ser 
o contrário. Este negócio de querer inverter o 
processo, de bandido sair atrás de mocinho, per~ 
seguindo~o, de o ladrão perseguir a polícia, não 
.vai levar. E:sta hlstó_riq Qe que a melhor defes~ 
é o ataque, então, vamos para o fim deste proces
so, vamos até o _final de~a_ história. O requeri
mento é este. A CQmi_s_sã_o tem a obri9ação de 
solicitar órgão competente do Governo Federal, 
do_Poder EXecutivo- se n~Q me falba a memória 
é _o Dentei - a informaçãO CÇidastral-detalfiad-a 
_de quem é quem, de quem tem o que, em todas 
as emissoras FM, AJo!\ e de televisão. 

O SR PRESJDENTE (José lgnácto Ferreira) -
V. Ex" tem a palavra, eminente Senador Mansuet_o 
de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, logo na primeira reunião, quan~ 
do se estava analisando e aprovando proposta 
de roteiro elaborada pelo eminente Líder Carlos 
Chiarem diante da impossibilidade de se tratar 
de todas as matérias da cQmpetência- desta CP! 
de uma vez, Se proCUraram-definir algumas priori
dades, e houve o consenso em tomo dél Seplan, 
que ela fosse a primeira etapa dOs nossos traba
lhos. Naquela ocasião sugeri que a segunda etapa, 
exatamente a segunda, fosse o problema dessas 
concessões iiTeQ:ulares de emissoras de rádio e 
de televisão. T eróo que diante dessa tática -já 
tentada na primeira vez com a divulgação, pela 
imprensa, de um suposto dossiê contra parlamen~ 
tares e agora com esta acusação inclusive direta 
- temo se volte a um estado de emoção que 
nos desvie deSsa rota. É claro que temos de anali~ 
sar essa situação das concessões irregulares de 
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canais de rádio e de televisão~ Mas não podemos 
fazê-lo ao prejuízo daquela primeira meta do nos
so trabalho, que é a Seplan e as irregularidades 
que já aparecem, como pontas de lcebergs, nos 
primeiros depoimentos que colhemos do Sr. Pre
feito de Valença e do Sr. Díretor-GeraJ da Polícia 
Federal. 

Então, pediria aos companheiros - essa mis
são é dura, ê uma batalha muito dificil - que 
não nos traíssemos pela emoção, porque daqui 
a pouco vão falar até da nossa vida pessoal, vão 
atacar até as nossas mulheres, nossos filhos, co
mo já começou a acontecer com o Senador Juta
hy Magalhães. Devemos ter serenidade diante de 
um problema desses. 

Isto é a prova mais cabal de que estão temendo 
esta CP!. Desta vez uma CP! vai funciorlar, senão 
estavam rindo da gente e não usando desses sór~ 
elidas expedientes contra nós. 

Agora vamos entrar na questão da concessão 
de emissoras de rádio e de canais de televisão. 
Posso dizer que sou desse ramo. Fui diretcii de 
emissora de rádio durante dezoito anos. Fui asses~ 
sor Jurídico de emissoras de rádio e televisão du~ 
rante mais de dez anos, membro da ABERT -
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 
Tefevisão. Deixei essas atividades ao ingressar-na 
ativídade parlamentar. Portanto, posso esclarecer 
algumas coisas. A primeira delas é que essa ·•acu~ 
saçáo" de que um ou outro parlamentar teria ven~ 
elido concessões de rádio e de televisão, se esse 
fato se comprova, pela, legislação atual não há, 
absolutamente, nenhuma ilegalidade nesse tipo 
de transação. É pcir isso que lutamos para que 
a constituinte_ coloque nos dispositivos que esse 
assunto fique com o Congresso, e não com o 
Poder ExecutivO, porque o Congresso:_ é a CaSa 
do debate, do contraditório, e não aprovaria esses 
atas de modo arbitrário ou -discricionário. Essa 
tese não passou, pois era uma tese nossa, de 
que o Congresso assumisse essa tarefa de aprovar 
essas concessões. Infelizmente não passou. Foi 
lamentável. Mas o_que ocorre? Qualquer trasinis~ 
são de controle da concessão não se dá sem 
a expressa permissão do Ministério das Comuni~ 
caçóes. Então, Se houver alguma concessão, ou 
como o Ministro chama, para fazer acusação, de 
venda de concessao, ·o que há? É que só pode 
ser feita juridicamente, com a· aprovação expressa, 
mediante portaria, do Ministro das Comunica
ções. S. ~ não pode acusar ninguém de ter 
feito a transferência, pOrque nada se faz sem ter 
a aprovação do Ministro, e, em alguns casos, do 
Presidente da República. Isso é_ querer confundir 
a opinião pública nacional, é querer confundir 
alhos com bugalhos. S. Ex" vem acusando diver~ 
sos Parlamentares de terem interferido para que 
algumas comunidades, algumas sociedades te~ 
nham emissoras de rádio e de televisão. O que 
há de mal nisso? O que há de irregular nisso? 
[rregular, sabem o que é? é o Ministro das Comu
nicações conceder, em massa, como na Bahia, 
emissoras de rádio e de_ televisão a empresas de 
sua família aí, Sim, isso é que S. Ex' está, ética 
e juridicamente, impedido de fazer. Aí, sim. O 
Senador ou Deputado intermediar para que a sua 
comunidade tenha uma emissora de rádio, legiti~ 
mamente, legalmente, em uma concorrência pú
blica, estabelecida mediante padrões já feitos an~ 
terionnente, não nessa legislação, não vejo nada 
de irregular, porque, do contrálio, o Parlamentar 
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é acusado, realmente, de_çficio. Isso não tem nada 
a ver com a intermediação irregular d~ in_fl_Uência, 
e aí é que está a tátíca do Ministro, confundir 
tudo, para encobrir tudo. Por exemplo, no caso 
da minha terra, Petrolina, já existem quatro emis
soras de rádio, que vivem no maior sacrífido, sem 
condições de sobrevivência, e o Ministro a empur~ 
rar um canal de FM, e, no dia seguinte à votação 
da_ Comissão de Sistematização, teJegrafar para 
o Constituinte Fernando Bezerra Coelho, a quem 
já havia feito urna promessa irregular de conces~ 
são de canal, dizendo~lhe: "entreguei ao seu tio, 
o Constl1uinte Osvaldo Coelho"- quase que di~ 
-Zia: porque votou nos cinco anos _Samey. Esse 
[elegrama está com o Constituinte. Isso é que 
é irregularidade. Isso é que é tráfico de influência. 
isSo é que é usar do -Poder Público pafa querer 
e pesar. E ainda mais: não satisfeito, abre depois 

.concorrência na mesma cidade de Petrolina -
que já tem três estações, praticamente, falidas, 

-por inviabilidade económica - para um ·caria! 
de televisão, a fim deJavorecer o mesmo grupo 
que está favorável aos cinco anos do mandato 
do Presidente Samey, que é o grupo do Consti
tuinte Oswaldo de Sousa Coelho. EstoU citando 
os nomes, porque o 1\'\inistro agora quer dar os 
nonies aos bois, e vamos dar nome aos bois. 
que é irregular, isso é que é tráfico de influência. 

Então, eu diria que essa história e essas acusaçóes 
têm que ser passadas a limpo, mas no momento 
oportuno. Não podemos desviar a atenção da SE~ 
PLAN, para nos concentrarmos agora numa se
gunda etapa. 

A atitude mais sensata - permitam~me a ex
- pressão -_ou mais dama que poderíamos ter, 
era votarmos agora, que, tão logo se termine o 
aSsunto Seplan, se comece, irnedi.9.tarnente, o_as
sU-nto Mfnistério das Comunicações. Isso sem pre
juízo das d:HigênciaS pedidas pelo Senador Cãrlos 
C~iarem. Estas,_ sir!t, p_~dem ser reqti.isi~das ago-. 
ra. 

Em conclusão, gostaria de dizer que, se o minis~
tro acusa o nosso Colega Senador Jutahy Maga~ 
lhães de ter vendido concessão de emissoras de 
rádio e de televisão, e o Senadqr já diss~ que 
não tem absolutamente nada, o miniStrO está acu~ 
sande a si mesmo, porque essa concessão não 
poderia_ser transferida não fosse por portaria do 
próprio ministro ou de seu antecessor. O que 
se está querendo é confundir, é urna tática clara 
de atrapalhar e de confundir os trabalhos desta 
cõinissão. 

Pediria, então, votássemos aqui, de imediato, 
como resposta a_ esse ataque inconseqUente do 
ministro, a segunda etapa dos trabalhos desta 
CPI, que seria sobre o caso das concessões de 
rádio e televisão do Ministro das Comunicações, 
e que todas as providências pedidas neste sentido 
já_ fossem agilizadaS, para facilitar até o nosso 
trabalho nesta segunda etapa. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Com a palavra o nobre Senador Chagas Rodri
gues. 

O SR. CHAGAS RODRIOOES- Sr. Presidente, 
iniCialmente quero _deixar claro que, corOo--OS riO
bres colegas sabem, fui governador do meu Esta~ 
do, Deputado Federal, eleito_cinco vezes, e nunca 
recebi, nunca pleiteei concessão para a minha 
pessoa. Nunca fui concessionário de estação de 
rádio nem de televisão.-Agora fui indicado para 
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uma Comissão de Inquérito com o objetivo de 
investigar concessões. Có'mPareci a todas as reú
niões. Ouvi o depoimento do Sr. Seçretário-Geral 
do Ministério e pedi que S. S• nos mandasse uma 
relação de tcdaft_as concessões feitas nos últiffios 
cinco anos no Maranhão e no Piauí, a minha área, 
o meu Nord·~e ocidental, que é constituído pelo 
Piauí e Mara:-thão. O diretor~geral disse que man
daria, e até hoje não recebi; fui até atencioso, 
eu disse: "eu poderia encaminhar o requerimento, 
mas se V. St pode~nos mandar, eu ficarei grato". 
Ele responde-me: "Mandaref'. Mas até hoje nada. 
De modo que espero que tenha melhor sorte esse 
requel'imenb do nobre Senãdor Carlõs Chiarelli. 
S. Ex' tem todo o meu apolo. Realmente devemos 
investigar profundamente este problema. 

Quero ftnHlrnente dizer que os nossos _colegas 
-nem precisava dizer- têm a minha total soli
dariedade, p :>is pelo pouco tempo que tenho esta
do no Senado e pelo que já -co"rihed3 dã vida 
pública de ambos, não tenho a menor dúvida-, 
mormente \indo a acusação de onde vem. De 
sorte qüe, se o Senador Cãrlos_ Chiarelli, o Senador 
Jutahy Mag.!llhães e outros, porventura, venham 
a ser atingiCos, sintoRme à vontade, porque não 
tenho nenhuma coricessão de rádio nem de tele
visão. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
T~ a palavra o nobre Senador Mãurício-Co~rêa. 

O SR MAURÍCIO CORRJ:J\- Ouvi atentamen
te as interferências do S~ador Carlos Chiarelli, 
do Senador "\1\ansu_eto de Lavor, do Senador Juta
hy_ Magalhã<!S e, cijante do que_ verifiquei estam~ 
pado no Jomal do BrasU, estamos, parece~rne, 
convivendo com uma situação crítica, que precisa 
sei; examinada, ponderada, rét1etida imediata
mente~ 

Ontem tivemos já clarificada a decisão da Presi~ 
dênda- da Assembléia Nacional Constituinte de 
que só -teremos sessôeS a partir d_ªs 14 horas, 
o (Jue--'-abifrá espaços para ampliarmos as discus
sões aqul, na nossa CPI. 

O Min1stro àas Comunicações, Antônio Ca(los 
Magall:lães, colocou as mangas de_ fora. na me-
dida em _qu~ dá a relação desses nomes, veicu
lando~a nos jornais. 

Não podemos esperar que terminemos o affai· 
re SEPLAN para iniCiãmfos o problema relacio
nado com o Ministério das Comunicações. Está 
em jogo, inclusive, a nossa dignidade, a honora~ 
bilidade de integrante desta- Comissão. Son1oS 
onze integrantes, membros aqui desta Comissão. 
Parece~ me que urria divisão racional até de Câma
ras, quein_ sabe, seria o ca;;o,_Va_mos ouvir o Minis
tro Antônio CarlOs Magalhães imediatamente, 
porque S. E<' tem qUe esclarecer isso. Agora está 
em jogo a h::tnra d_e>: __ Senad<;Jr Carl~ qliarelli, está 
ein jogo a l1onra do Senador-Jutahy Magalh~es. 
POrtanto, é hOra de exigirmos ·que S. Ex" venha 
aqui depor, para que essa sifuaÇão seja esclare
cida, Sr. Presidente. Estou-me sentindo atingido 
com essas_declarações do Ministro Antônio Carlos 
Mag'alh~es. 

O SR. JUfAHY MAGALHÃES-Permite V.~ 
um ap~rt~? 

OSR. MAURfCIO CORRti\- Não tenho, oomo 
o Senador Chagas Rodrig~es, nenhum tipo de 
interferêncic, junto_ao Ministério das Comunica~ 
ções. Nunc<J pedi nada para ninguém. Não censuk 
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ro, não escarmento a posição daqueles que defen
dendo as suas comunidades, solitaram conces-
sões de rádio licitamente para suas comunidades. 

Agora, o que não posso entender neril ficar 
passivamente vendo a cena é que o Ministro das 
Comunicações coloque nos jornais essas acusa
ções gravíssimas contra Membros de uma CPI 
que está instaurada exatamente para verificar os 
casos de coirupção. 

O SR. JUfAHY MAGALHÃES- Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. MAURÍOO CO~- Pois não. 
O SR. JUfAHY MAGALHÃES - V. Ex', por 

acaso, teve oportunidade de passar a vista no 
Estado de S. Paulo de hoje? 

O SR. MAURfOO CO~-Não. Não H O 
Estado de S. Paulo de hoje. 

O SR. JUfAHY MAGALHÃES-O Estado de 
S. Paulo de hoje publica uma relação imensa 
de pessoas que teriam solicitado concessão. Pas
sei a vista ligeiramente, francamente não li, li ape
nas a questão da Bahía. Cita o nome de dois 
Colegas meus, Senadores que são pelos quatro 
anos, como tendo solicitado concessões de rádio 
e televisão, um deles sendo sócio ou tendo o 
filho sócio de uma dessas estações. É uma rela
ção de mais de uma centena de nomes. 

Se V. Ex' me permite- sou técnico em discus
são com o Ministro das Comunicações, tenho 
wna vida de vinte anos lutando com S. Ex' -. 
o que S. Exf tenta sempre, Sr. Senador, é coloCar 
os outros na defensiva. Foi o i:Jue declarei outro 
cHa, quando vi o Senador Mário Covas e o Senador 
Fernando Henrique Cardoso na bibuna da Consti
tuinte: não vamos cair no erro de ficarmos na 
defensiva com S. Ex' Temos de aqui, quando 
chamarmos o Ministro das Comunicações, quan
do trouxermos o Ministro das Comunicações, co
locá-lo na defensiva, apontando fatos que S. EX' 
terá que explicar, como o que vem fazendo na 
Bahia com a televisão que lhe pertence, e não 
paraS. Ex' vir para cá e ficar com essas acusações. 
porque é o homem mais moleque! Moleque, esta 
é a expressão que uso com S. Ex' lá na Bahia. 
Esse Ministro é um moleque e não-passa disso. 
Ele, na. Bahia, era tonhecido como o moleque 
do Campo da Pólvora, quando era jovem. E hoje 
continua sendo o moleque do Campo de Pólvora 
da Bahia. E se formos tentar lutar com S. Ext 
nesse campo de moleCagem, não levaremos van
tagem nunca, porque este é o campo dele. Temos 
que lutar com S. Ex" é no campo da seriedade, 
temos que trazer S. Ex' aqui- e V. EX' não sabe 
como me repugna referir-me a ele como S. Ex', 
mas é o tratamento que temos que dar-, quando 
pontos a serem apontados no Ministério das Co
municações, para mostrar quem S. Ex' é e o que 
está fazendo às custas do Ministério das Comuni
cações. É S. EX' vir para cá explicar como foi 
que conseguiu a transmissão da Rede éJiobo para 
a tevê da família dele; é S. Ex' explicar uma série 
de outros fatos que estão ligados a essa transação. 

Então, por isto, Sr. Senador, permita-me dizer 
apenas solicito de imediato que S. Ex' aponte 
qual é a concessão que tenho. Mas quero que 
S. Ex" venha aqui, com os demais membros do 
seu Ministério, para explicar os fatos, quando já 
tivermos aqui os dados necessários para colocá.Mlo 
na defensiva, que é onde ele deve estar. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

O SR. MAURICIO CORR!A - Sr. Presidente, 
quero conclir. 

O SR. PRESIDENTE (José lngácio de Ferreira) 
-V. Ex" continua com a palavra, nobre Senador 
Maurício Corrêa. 

O SR. MAURÍOO CO~ - Entendo que 
devemos sair de meras discussões afirmativas pa
rã O camPo concreto. Sugeriria a V. EX"' subdM
díssimo os, nossos trabalhos. Inclusive que o Se
nador Jutahy Magalhães formulasse por escrito 
à CPI a abertura do procedimento contra o Minis
tério das Comunicações. 

Não estou a dizer definitivamente, é uma ques
tão para ser examinada, se o Ministro deveria ser 
ouvido agora ou não. O que importa dizer é que 
temos de iniciar este caso, imediatamente, ou se 
será ouvindo o Ministro das Comunicações ou 
se será ouvindo outros funcionários subalternos, 
examinando documentos. A verdade é que há 
agora, formalizada na imprensa, uma acusação 
grave contra a dignidade de Senadores que inte
graram esta Comissão. Daí por que reiterar agora 
a V. Ex' examinemos, para partimos já concreta
mente para este procedimento, a questão relativa 
às concessões do Ministério das Comunicações. 
Que seja pela altiva do Ministro! Muito bem. Que 
seja por outro, mas que o iniciemos. Agora está 
em honra, inclusive, a dignidade dos integrantes 
desta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
O Presidente, antes de traçar, naturalmente, as 
linhas da votação, pergunta se algum Sr. Senador 
deseja usar da palavra. 

O SR. MENDES CANALE - Sr. Presidente, 
eu só queria dizer que agasalho a colocação feita 
por S. Ex' o Senador Mauríciop Corrêa. 

O :SR: PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
Concedo a palavra ao eminente Senador Affonso 
Camargo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Sr. Presidente, 
acabo de ingressar na reunião, e este assunto 
para mim é importante, porque faquei responsável 
de relatar aquele processo que foi dado entrada 
aqui, na Comissão, pelo Senador Mendes Canale. 
Confesso que minha tendência natural era a de 
encaminahr o problema daquelas declarações do 
Deputado Dalto Canabrava para uma CPI que já 
existe no Senado, com relação a concessões de 
rádio e teJevisão. 

Se esta Comissão decidir que realmente irá avo
car para- si, em virtude destes acontecimentos, 
destes problemas então já não tenho mais por 
que eli.carriinhar aquele problema para outra CP!. 
Então, vamOs mantê-la aquí mesmo. Não sei se 
já foi tomada a decisão. É a pergunta que faço. 

O SR. RELATOR (Carlos ChiareHi) -Sr. Presi
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnâclo Ferreira)
Concedo a palavra ao nobre Relator. 

O SR. RELATOR (Carlos ChiareHi)- Sr. Presi
dente, volto a dizer que não falo na condição de 
Relator da Comissão, até porque a matéria não 
é tida e definida como prioritária no trabalho 
desta Comissão. Ela, de certa forma, abalroa esta 
Comissão, mas obriga a uma tomada de posição 
em respeito à verdade, em nome de uma presta-
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ção de contas à comunidade de preservação da 
dignidade de cada um. 

Não é este documento, _segundo me pareceu 
num leitura rápida, uma questão que diga respeito 
a um, dois ou três membros desta Coffiissão. 
é um rol interminável. É sobretudo, volto a dizer, 
a tentativa de uma acusação difusa e genérica, 
sem nenhum intuito de caracterizar delito de a 
ou bpara não ser responsabilizado, mas para po
der criar esta espécie de zona-gris, onde todos 
os gatos são pardos, onde todos são um pouco 
cu1pados, onde se busca enfraquecer a Posição, 
a postura de quem tem uma linha firme, porque 
também foi referido. Quer dizer as pessoas dirão: 
"Fulano também foi citado naquilo." 

Esta é claramente a estratégia. Este é o propó
sito evidente. É tentar uniformizar os desiguais, 
para, desta forma, viabilizar uma freada na ação 
crítica de saneamento e de dependência, esta acu
sas:ão indireta, esta acusas;ão generalizada e esta 
proposta de confusão. 

Uma questão fundamental, Sr. Presidente, há 
uma CPI na Casa que trata especificamente da 
matéria. Temos, também, por maior que seja o 
nosso envolvimento, a nossa firme e justa indigna~ 
ção. Não podemos perder de vista o RegimentO, 
e até urna prioridade da matéria em tratamento 
por uma CPI. Isto não tira o direito de esta Comis
são e de cada um de seus integrantes requerer 
os documentos entendidos como indispensáVeis 
para clarificar o processo. E, me parece, discu
tiu-se aí de convocãi Ou não convocar o Sr. Minis
tro das Comunicações, até por uma questão de 
nos colocarmos claramente_ ao abrigo de qual~ 
quer dúvida, que à a tentativa que se lança, e 
é por Isto que eu insisto no pedido, com urgência, 
dessa identificação nominal de tantos quantos 
têm participação acionária, majoritária, efetivà:, 
significativa, por si ou pelos seus, dentro do esque:. 
ma de rádio e televisão no Brasil. No momento 
em que isso ficar elucidado, fica evidentemente 
claro qUe A, s--ou-c-têm tlãda li.este processo. 
A questão se transfere, então para a animosidade 
pessoal e política, para as acusações não efetiva
mente capazes de comprovar qualquer tipo de 
envolvimento e vantagem pessoal. 

É esta a questão fundamental, é isto que me 
importa. Que 6 Sr. Ministro das Comunicações 
diga que o Senador Carlos Chiarem, do Rio Grari-· 
de do Sul, pede para que as cidades tenham rádio 
e televiSão. Aqui está um ilustre conterrâO.eo, meu 
adversário político, ele sabe que a coisci--que se 
diz do Sr. Chiã.relli é que o Sr. Chiarelli é um 
notório nos jornais, está sempre divulgando etc. 
Eu divulgo, realmente, pleito para "Uma estrada, 
pedido para fazer- uma ... Isto o Ministro Antônio 
Carlos Magalhães pode botar todos os dias no 
jornal, vai~me prestar um serviço. Eu querO Que 
conste a lista dOs Municípios para os quais eu 
pedi e vou transcrever nos jornais do Rio Grande_ 
do Sul. Temos que esclarecer é quem se bene
ficia, quem tem vantagens, quem usou o 1nstruM 
mento da rePresentação e o instrumento do man
dato para passar ou aumentar seu património. 
Algumas pessoas não vou tipificá-las, mas estão 
acusando quarido deveriam é provar como se 
tomaram tão ricaS em tão pouco tempo. É esta 
a questão que temos que vê. Quem tem o quê? 
Desde quando? Ein funçãO do_ quê? Eu estou 
tranqüilo, não é só na questão das rádios e das 
televisões, é uma questão genérica de postura. 
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Quer dizer, ter o que tinha antes de entrar para 
a vida pública. Esta é a diferença fundamental. 

O SR. JUT AHY MAGA!JiÃES - V. Ex' penni
te-me um aparte? 

O SR. RElATOR (Carlos Cbiorem) - Então, 
a primeira questão, só para concluir, é que se 
diga claramente quem é quem neste processo. 
Com estes documentos, Sr. Presidente, c_om eS$e 
mapa, com esse quadro oficial, que é fornecido 
pelo próprio Ministério, pelos seus órgãos, temos 
condições de dizer: Bem, daqui em·d.iante vamos 
fazer o seguinte: vamos pedir que a CPI espedfica 
chame o Ministro, vamos tomar essa ou aquela 
iniciativa, vamos Colocar esse a_ssunto erif Segun
do lugar, tudo bem! 

Mas volto a insistir, não é uma questão passio
nal, é uma questão de absoluto dever Imperativo 
e direito meu de pedir que esta informação nos 
venha em 72 horas, porque isto está no compu
tador do DENTEI... E só puxar no computador 
e nos mandar aqui e vamos botar no jornal: fulano 
de tal não tem nenhuma ação em lugar nenhum, 
não é dono de coisa nenhuma. Agora pode conti
nuar acusando de pleitear, muito bem, pode conti
nuar acusando, isto é outra discussão. 

OSR.JUTAHY MAGA!JiÃES- V. Ex'' medes
culpem. Francamente, V.~ devem estar notan
do que saí um pouco_do sério, o Sr._Mi_nistro 
conseguiu me tirar Um pouco do sério. Essa idéia 
do Senador Carlo_s Chiarelli_e_u.a lancei na própria 
campanha. S. Ex' é habituado a fazer esse tipo 
de acusação. Solicitei, na televisão, que fizésse
mos o seguinte trato, para não ficarmos discu
tindo que você é isto, você é aqw1o: eu indicaria 
cinco auditores para fazer uma investigação na 
vida de S. Ex' e dos seus familiares _e_ daqueles 
amigos considerados como participantes dos 
seus interesses e daria a S. Bc:" o mesmo_ direito_ 
de apontar cinco auditores para investigarem a 
minha vida, a vida dos meus familiares, do rne1.1 
pai, dos meus mhos, de meu genro, de amigos 
que S. EX' indicasse. S. Ex" nunca açeitou o de
safio. 

O_SR. PRESIDENTE (José Ignádo Ferreira)
A Presidência tem diante de si as seguintes cOlo
cações: do eminente_Senador Carlos Chiare Ui, que 
requereu um expediente ao DENTEI..., nos termos 
que S. Ex" especificou; do eminente Senador Man
sueto de Lavor, que pede se vote hoje que a apura
ção no Ministério das ComurUCações seja a próxi
ma dentro das linhas que já traçamos. 

O SR. MANSOETO DE lAVOR - Sr. Presi
dente, quero retificar. Tod<:tS as diligênciás devem 
ser feitas imediatamente. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)....:....-
V. E>r está na linha do que a Presidência _está._ 
falando. O eminente Senador Carlos Chiarelli pe
diu um expediente especificamente ao DENTEL.. 
ou a quem no Ministério das Comunicaç;Çies deva 
ser o destinatário, _O ~minente Senador Mansuetq 
de Lavor pede que, sem embargos da postulação 
do eminente Senadof Carlos Chiar~Ui. se vote hoje 
que a apuração no Ministério das Comunicações 
seja a próxima nos teiTI]mi _d_Q_ que já se balizou 
na primeira reunião. O eminente Senador Mau
ricio Corrêa acha que se deva decicUr hoje, tam
bém, a concomitância de investigações, que se 
faça em várias faceta,s do que seria a tese ou 
o tema central desta Comissão, que é a corrupção. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

A Presidência, antes de colocar em votação, 
apenas pondera o seguinte: traçamos, preliminar
mente, as nossas coordenadas, quer dizer, traça
mos as linhas de comportamento desta Comis
são. Tudo que fosse municipal e estadual, especi
fic-ãmente; eX"clusivamente, ficaria fora. Tudo que 
fosse, parcial ou totalmente federal, ou de Brasília, 
poderia ser examinado pela Comissão, receberia 
um juízo de admissibilidade e, aceito, ficaria 
aguardando, para que, subseqüentemente, sem 
ordem cronológica de exame, pudesse ou não, 
se e quando possível, ser examinado pela Co
missão. 

Estes foram os parâmetros que nós traçamos. 
A Presidência pondera, também, que estamos 

imergindo em um oceano de circunstâncias. O 
que nos interessa é o objetivo que já fixamos, 
a investigação sobre intermediação de verbas na 
Administração Pública. Este foi o fato determi
nado que nos traçamos para examinarmos, em 
Primeiro lugar, dentro da ótica da Comissão, que 

- fatq a fato seria examinado em seqüência, e não 
em ·concomitância. Isso pode, evidentemente, ser 
alterado, nos termos do que postulou o eminente 
Senador Maurício Corrêa. A Presidência, entre
tanto, pondera as questões de natureza jurídica. 
A Comissão, ao que me parece, tem que pesar 
-inclusive com o apoio da assessoria, se neces-

-sá!io pode fazê-lo para posteriormente examinar 
esta questão - a Comissão tem que pesar o 
fato de que há dispositivos constitucionais que 
regem o·-nosso·comportam.ento. Não somos uma 
CGJ. ~ _ 

Considero o ilustre Ministro das Comunicações 
- um homeJll que está a _serviço de interesses de 

grupos que se camuflam nessa penumbra de uma 
atmosfera golpista em gestação - isto estamos 
vendo-, quer dizer, interesses contrariados, ate
morizados com a ação desta Comissão. Mas esta 
ComiSsão nãO pode, não deve e acredito que 
V. E# não deixarão que ela se preste a um desnor
teamento, que é exatamente o desejo desses inte
resses, ou seja, pulverizar a nossa ação, sair dos 
nossos objetivos, que podem ser um após outro, 
porque constitucionalmente isso é perfeitamente 
viável e possível. _ ~ ~ 

-Assirri, coloco a V. Er.'" esses fatos, para impedir 
exatamente que a Comissão se preste a esse des
norteamento"; pela ffiinha ótica, e posso ser ven
cido- devo ser o mais novo entre os eminentes 
Srs. Senadores - e prosseguirei ao lado dé 
V. ~ com a melhor das intenções, com a auto
nOmia moral que todos temos. Disse bem o Séna
dor Mansueto de Lavor que esta é uma ComisSão 
que não pode ser mais ufna, e vários ~Senadores 
já disseram isso. Esta, se não vai ser a Comissão, 
pelo menos será a Comissão que vai dar certo
nesta República, que vai produzir conclusões que 
não vai julgar nem punir ninguém, mas vai dar 
_condições a que isso se faça. Não podemos mer
gUlhar nesse oceano de episódios e de círcuns
tândas em que nos querem fazer imergir. 

Faço esta ponderação_ Comissão, e, se tivermos 
_que tomar uma decisão de exame concomitante 
de vários fatos, que o faÇamos, que os façamos 
precedido de um estudo técnico que complemen
te o que já terá sido feito pela assessoria,_ para 
que tenhamOs o respaldo jurídico necessário e 
suficiente para uma decisão dessa gravidade, que 
nos pode levar a uma descaracterização. Não so
mos CGI, repito somos CPI. 
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Rel,atiy:am_ente ao oficio, isto é postulação do 
eminente Senador Mauricio Corrêa. 

Com relação à ponderação do eminente Sena
dor Mansueto de Lavor, ou seja, que, subseqCten~ 
temente, exaniinemos o caso dó MinistériO das 
COmUnicações, há que se considerar que há na 
Casa uma Comissão especificamente tratando do 
caso. 

Com_ relaçãO à ponderação do eminente Sena
dor _CarlQS O!iareUi é perfeitamente viável, porque 
ela está na linha de oficio que já enviamos ao 
próprio Procurador-Geral da RepúbliCa, recente
mente, com o aplauso do emitente Senador Mau~ 
rício Corrêa, indagando sobre as situações que 
não eram especificamente da linha das investi
gações que aqui se processam agora. De maneira 
que é perfeitamente cabível e eu poderia colocar 
em votação, primeiro, a solicitação do emitente 
Senador carias Chiarelli, do envio desse expe· 
cliente detalhado ao Dentel, ou ao Ministério das 
Comt.n'llcaçõesem qualquer outra órbita, mas 
dentro do Ministério, para a obtenção dos esclare-
cimento que S. Ex' pretende. · · 

Em Votação. 
O SR. MANSOETO DE lAVOR - Sr. Presi

dente, antes da vOtação-. queria complementar. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignádo Ferreira) -
V. EX' tem a palavra. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR- A proposta 
do Senador Carlos Chiarelli Poderia ser fundida, 
para usar um termo da moda na Constituinte, 
com a proposta do Senador Chagas Rodrigues. 
S. fr pede, -tainbém, qUe se faça uma relação 
desses úhimos cinco anos, não só as atuais, quem 
são os sócios, quais são as concessionárias, mas 
que também quais foram as concessões nesses 
últimos cinco anos. 

O SR. JCITAHY MAGALHÃES -SenadOr, pen
so que se formos pedir os nomes dos sócios, 
já poderemos ter de todas, as datas de cada 
concessão. Pode vir junto com a contnbWção da 
concessão. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR -0 decreto 
da cOncessã_o não especifica quais sãÕ os sócios. 

Querlá dizer que a Assessoria, no que se refere 
a essa concessão, já pode prestar serviço, até 
porque é preciso cruzar ou checar_as informações 
que vêm do Ministério com as irifOrmações da 
própria Assessoria. A Assessoria poderia fazer um 
levantamento no Diário Oficial desses últimos 
Cinco--anos; que na página do .Ministério das Co-
mun!ca:ções dá as conce~sões. -

Infelizmente, nesses últimos meses, todos os 
dias há levas e levas de concessões. Quer dizer, 
nuitcãi se viu tanta concessão como as que estão 
ocorrendo ultimamente. Então, pediria que f~n
dissem as duas propostas e que, ao mesmo tem
po pedissem a Assessoria para, paralelamente às 
informaÇões que virão do Ministério, fizesse esse 
levantamento no próprio Diário Oficial da União. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
COncedo a palavra ao em~ente Se"nãdor Maurício 
correa. 

O SR. MAURÍOO CO~-Sr. Presidente, 
só quero clarificar a minha posição. 

U hoje, no Jornal do Brasil, os dados foram 
complementados aqui pelas observações trazidas 
pelos hOnrados Senadores: o Senador Mansueto 
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de Lavor fez aqui acusações graves quando usou 
da palavra sobre o comprometimento do Ministro 
das Comu_nlcações, e parece de uma passMdade 
inexplicável se não tomannos a1gumas providên
cias.!). argumentação de que existe uma CPl espe
cífica para esse fato, no meu entender não invia
biliza que iniciemos aqui levantamentos. O que 
não pode continuar é essa siU..ação grave. 

O Senador Mansueto de Lavor citou nomes, 
inclusive o caso de Deputado que recebeu telegra
ma. Quet diZer, é uma situação séria, gravíssima, 
e me parece que não podemos ficar passivos 
diante disso. 

Agora. se V. Ext e o Plenário concordarem de 
que providências sejam tomac:bs _agora~ no sen
tido da coleta de _dados para formar um dossiê, 
para iniciar um processo; tudo bem. O que me 
deixa extremamente incómodo,_ até constrangido 
de estar aqui é se uma providênci,a não for toma
da, Sr. Presidente. É s6Jsso. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-
Perfeitamente. . =- __ ; __ . ___ . 

A Presidência vai colocar em_vo~ç_@ a solicita
ção do eminente" Senador Carlos Chiarelli com 
o prazo elastecido a cinco anos, propo$1:o pelo 
Senador Chagas Rodrigues, nos termos da expo
sição feita pelo eminente Senador Ma_nsueto de 
Lavor. 

Em votação. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram per

manecer sentados,_ (Pausa.) 
Aprovado. 
Está aprovado esse envio. E, ainda diria mais: 

creio que o•Pienário, nas linhas do que deferiu 
a Mesa, concordará que, alguma coisa que seja 
um acréscimo, eventualmente, venha nos acudir 
no curso-da formulação desse expediente, possa 
ser feito. Evide'ntemente, o próprio Senador Car
los Chiarem poderá querer_ acrescer alguma coisa 
nessa linha de cOleta de dados, para que tomemos 
decisões subseqüentes. -

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)-:- A preocu
pação que tenho, Sr. Presidente, ~_que façamos 
com a maior objetividade, co_m a_maior presteza, 
para que de pronto tenhamos, no menor prazo 
possível, esse quadro infonnativo, porque penso 
que isto é de uma importância fundamentaL Não 
podemos fica~: n_a expectativa de uma informação 
da:qui a quinze ou vinte dias. O Dentcl pode dar 
esse dado na_hora~ 

O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
E _ainda solicitando um prazo para resposta, e 
até dlzendo porquê. 

O-SR REU\TOR (CarloS Chjarelli)- Gostaria, 
apenas, de fazer uma sugestão relativamente à 
proposta subseqüente. Na verdade, __ temos uma 
Comissão Parlamentar de (nquérito específica._so
bre a matéria. 

Não seria de boro_ alvitre - para também não 
se dar a idéia de que há uma_ desconexão, um 
desajuste, um descompasso na Casa- um con
tato do Presidente da Comissão, por recomen
dação do Plenário, com o Presidente dá outra 
Comissão Parlamentar de Inquérito? 

Em face- de todos esses episódios, que se agu
diiam cada vez mais, esse contato visaria a evitar 
que saiamos da prioridade que estabel~cemos 
e que é·o intuito básico desta_Comi_$ãçn~, saltan
do sobre os fatos, criar uma simultaneidade, para 
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a qual acho até que não há urna estrutura; regi
mentalmente, criaria uma c:lificuldade muitp gran
de. Até porque seria recomendável, já que esta
mos claramente mobilizados em termos de uma 
reação contra esse fato, com uma iusta indigna
ção, qUe seja a outra CoriiisSãó-que-toine a termo 
o depoimento. Nesse_ caso, sugeriríamos ou enca
receríamos à CPr cõin específica destinação de 
tratar essa matéria, que providenciasse, de ime
diato, o que aqui se disse, a tomada de depoi
mento, ilo caso do Sr. M.ihistro, seja feita na outra 
ComissãO. Para nós tanto faz que S. ~seja ouvi
do aqlii ou lá. 

O Senador Jutahy Magalhães balança a cabeça. 
Se, aqui, colocarmos o assunto em segundo lugar 
na lista de prioridades, teremos oportunidade de 
ouvir, também. Não nos esqueçamos de que, em 
qualquer CPI, todo e qualquer Senador tem direito 
.a participar interpelando. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Poderiam os 
_pedir o ma~rial existente. 

O SR. RElATOR (Carlos Cliiarelli)- Levanto 
essa _questão apenas para evitar que se convoque 
lá e aqui para o mesmo dia e para assuntos simi
lares. 

. O SR. PRESIDENTE-( José Ignácio Ferreira) -
A ComiSsão poderia, nessa linha, enviar esse ex
pediente; v.-~ propõ_e ·que se mantenha contato 
e que a outra ComiSsão.~ 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelü)- Para ser 
mais objetivõ~ peâiria que V. Ele' examinasse, regi
mentalmente, com Assessoria, se há possibilidade 
de fazer uma sessão conjunta e de que eles to
mem depoimentos, e como fazer para que se 
tenha esse depoimento com a presteza e com 
a eficftc_ia necessárias. 

_6 S-R. ~SibENTE (José Ignácio Ferreira)
Se O Plenário deixar isso à consideração da Presi· 
dência, esta tomará as provídêitcias hoje, que se
rão materializadas num expediente com o destino 
que tiver. 

Com -a Palavra o eminente Senador Affonso 
Camargo. -

O SR. AFFONSO CAMARGO- Sr. Presidente, 
ficou Uma dúvida no meu espirita. Temos de pedir 
todas essas informações do Dentei. Haverá uma 
relação de centenas ou milhares, porque há um 
pletora hoje de concessões de rádio, se pulverizou 
tudo isso, não se sabe se é bom ou ruim, afinal, 
muitos estão recebendo concessões. 

Falou bem o nosso RelatOr, Senador Carlos 
Chiarclli. O problema não é dar uma concessão. 
Sabemos que o critério é absolutamente_subjetivo 1 

e, não objetivo, pois ninguém ganha de ninguém, 
a decisão é uma decisão normalmente política .. 
A questão é saber que :::;e alguém está interme
diando tHecebendo numerário e levando vanta
gens_ com _e:ssas concessõ_es. _ 

É o mesmo problema _que discutimos da outra, 
vez a respeito das informações dadas pelo Minis
tro Antônio Carlos Magalhães. S. ~ informou· 
ao Presidente José Sarney, por carta, que poderia 
incriminar· seis Parlamentares_ da Oposição na 
venda ilegal de concessões de rádio e de televisão. 
Pergunto: não vamos pedir que a Casa C-Ivil nos 
mande essa carta? 

O SR. JUfAHY MAG.Ai..HÃES- Ontem, uma 
. estaçã~ de rádio ou televisão noticiou uma decla-
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ração de que a carta já estava aqui e não tinha 
sido lida para se esconder a verdade. A carta não 
chegou ainda aqui, mas já foi enviada. 

O SR. AFFONSO CAMARGO -Sr. Presidente, 
então, a minha dúvida é essa. Vamos pedir as 
informações que são norm.:)is. O importante para 
nós é saber quem está intermediando e vendendo 
concessõeS. Essa carta precisa chegar aqui na 
CPI. 

o SR. PRESIDEN1E (Josê tgnâdo Ferreira) -
S. EX' se referiu a essa c:al'@,- .mas ela ainda não 
chegou. 

A· pedido da Presidência, a Assessoria reme
morou agora o que consta de dois artigos impor~ 
tantes do Regimento Interno do Senado Federal. 

Dizoart.l31: 

"O estudo de q~quer matéria poderá ser 
feito em (eunião conjunta de duas ou mais 
Comissões, por iniciativa de _qualquer delas, 
aceita pelas demais, sob a direçáo do Presi
dente mais idoso." 

ESta seria wna alternativa. Mas a aftemativa que 
a Presidência sugere ao Plenário seria a do art 
173: 

"No exercido das suas atribuições, a Co
missão poderá detenninar as diligências que 
reiptitar nece!5:sârias, requerer ao Plenário a 
convocação _de MiniStros de EstadO;.~." ---

Isto é com o objeti.vo de trazer o Ministro de 
Estado à Comissão. Mas também pode ser enten
dido como um expedie.hte da Comissão ao Plená-
rio, para que este ouça o Sr. Ministro das Comu
nicações. 

Trraríamos do âmbito desta Comissão o assuO:. 
to específico do Ministério das Comunicações ·e 
o levariamos para o Plenário, onde o Sr. Ministro 
seria oUvido pelos Srs. Senadores. por solicitação 
desta Comissão, para um assunto que é lateral 
ao giallde objetivo dela, que é_ a intermediação 
de verbas. 

Tenho a impressão de que esta seria a grande
solução, a postulação desta Comissão ao Plená
rio, interpretando, deste mOdo, o teXto âo Regi
mento. Faríamos ·um expediente ao Plenário, que 
votaria se convocaria ou não o Sr. Ministro das 
Comunicãcções. E aí, fora da órbita desta Comis
sãO, o Sr. MinistrO seria ouvido pelo Plenário. 

Esta é a proposta que a Presidência faz ao Ple
nário. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Vou deixar 
bem claro: são dois pedidos. Queremos saber 
as concessões que foram feitas e quais as eiltida~ 
des beneficiadas_.__E __ também_ poderemos acres
centar esse novo assunto: que o Ministro informe 
sobre transferências ileQais e concessões. 

· O SR. PRESIDENTE (Josó Ignácio Ferreira)
Quando à questão da substância do oficio, se 
V. Ex' tiver mais alguma sugestão, será formulada. 

Como se trata de assunto delegado à Presi
dência, ela tomará providências, seja no contato 
com a CP! que existe, seja no cantata com o 
Plenário. Isso poderia ser decidido aqui: se a Co
missão entende que S. Ex' pode ser convocado 
pelo Plenário.~ eJa poderá decidir, aqui e agora, 
o envio de um expediente ao Plenário do Senado 
Federa~ para que o PlenáriO ouvisse o Sr. Ministro. 
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O SR. CHAGAS RODRIGCIES -Sr. P;resid~n~. 
primeiro precisamos ter conhecimento desses da
dos, para depois procedermos à requisição. 

O SR. PRESIDENTE (Jos_é Jgnâdo Ferreira)
Então não há mais o que votar .. A Presldênda 
pede vênia e vai passar a um outro assunto, por~ 
que temos que entrar no assunto da reunião: são 
três juízos de a~issibilidad~. 

O SR. RElATOR (Carlos ChiareUi) .,.-.Sr. l'resi-. 
dente, com a devida vénia, pondero cjüe há no. 
Plenário um requerimento tratando desta matéria,' 
que não foi até agora votado porque há sempre 
pedido de verificação. Acho que seria prejudicado
se no decurso do oficio que vai ser expedido, 
que terá que ser respondido com presteza~ V. ~ 
conversasse com o Presidente da outra Corhissão, 
e utilizando esse dispositivó regimental ficasse em 
condições de, tão pronto chegasse a resposta, 
dentro de uma semana, fazermos uma reunião 
conjunta, e aí não seria necessário ouvirmos o 
Plenârio qestft Comissão. 

O SR. MANSUETO DE LAVGR - Sr. Presi· 
dente, peço a palavra para um esclarecimento. 
{Assentimento da Presidênc!a). A CPI destinada 
a apurar política de concessões de emissoras de 
rádio e televisão, em tecto o País irregularidades 
ocorridas no Ministério das Comunicações, é pre
sidida pelo Senador Marcondes G_adelha; o Vice
Presidente é o Senador Mário Maia; o Relator é 
o Senador Wilson Martins, e um dos membros 
titulares desta Comissão é O ilustre c.olega Sena
dor Chagas Rodrigues. 

Peço a V. Ex' que combine com o senador 
Otagas Rodrigues para ser o intermediador, para 
sabermos como é possível trabafharrri"Os ein cOn
junto. Creio que seria um ato de respeito aos 
companheiros, membros daquela Comissão e 
aos seus objetivos, passarmos por cima fv\as isso 
seria o caso de agilizar. Neste ponto, concordo 
com o Senador Maurício Corrêa, mas sem pertur
bar as nossas metas já estabelêcidas e já iniciadas. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) -
Este, sobretudo, o grande objetivo nosso: cuidar 
(ia:intermediação de verbas federais. 

De modo que a Presidência, diante disso, vai 
colocar essas questões que foram objeto de uma 
reunião e que teria sido mais rápida se não tivesse 
havido esses fatos que mereceram a preocupação 
e as reflexões de todos nós. 

Com relação às reuniões_ da CPI, é evidente 
que o fato de a Constituinte nã_o mais ter trabaJhos 
pela manhã vai-nos permitir alterar aquela nossa 
pretensão inicial de nos reunirmos às terças e 
quintas. Podemos, quando necessário, ter reu
niões quase diárias. Tenho a impressão de que 
isso interessa a todos e aos objetivos da comissão. 

Est~ O Senador Mendes Canale a questão do 
Juizo de admissibilidade sobre o caso dos heli
cópteros. V. Ex' te_m condições de emitir o juíí:o, 
eminente senador? 

O SR. MENDES CANALE - Sr. Presidente, 
pediria mais um prazo. Quero, inclusive, dar ciên· 
cia, já que foi· provocado o assunto, de que fui 
espontaneamente procurado_ pela Assessoria do 
Ministro do Exército e, depois, diretamente pelo 
Sr. Ministro, através de um telefonema provocado 
pelo seu assessor, quando S. Ext se colocou intei
ramente à minha disposição, como relator, para 
qUe aqui viesse o coronel encarregado da licita-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç:ão U) Ter.s;a-felra 10 1313 

.s:~o, a fun de prestar os esclarecimentos que se 
julgassem necessários. Twe a oportunidade de 
dizer quão louvável é_ a atitude adotada pelo Sr. 
Ministro do Exército, .e que sirva de exemplo a 
outros min)stros. S. Ex' vem; espontaneamente, -
colocar-se à disposição, numa forma até anteci
pada da lisura com que julga e sente ter sido 
promovida essa licitação. Assim, gostaria, se pos
sível, que me fossem concedidos mais alguns 
dias para que eu pudesSe trazer à ~d~ação 
da Casa o eatudo que estamos fazendo. 

-- O SRPRESIDENTE {José lgnácio Ferreira)
Pois não. A Presidência indaga do eminente Sena
dor Jutahy MagaJhães se tem condições de mani
festar-se sobre o caso da CAESB. 

.OSR.JUTAHY MAGALHÃES.- Tenho.-

0 SR PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)-
V. Ex' tem a palavra. 

o_ O SR. JUfAHY fi\AGALHÁES -Sr. Presidente, _ 
- havia uma solicitação do Senador Maurício Corrêa 

à Assessoria, a respeito da constitucionalidade e 
legalidade do Ato da Comissão de lnquérito, _criau 
da pelo Senado, e se teriamos condições de exa
OJinar, na comissão, ã questão da CAESB. Tendo 
~onbecimento da resposta; do parecer da asses
soria e transmitida ao Senador Maurício COrrêa, 
resposta à consulta que foi feita pelo Dr. Alaor, 
meriibro da nossa assessoria, inclusive-aqui na 
Comissã9 Parlamentar de_Inquérito, subscrevo es
sa informação a respeito da questão e passo a 
lê-la' 

Dúvida não pode haver sobre a constitucio
nalidade e a legalidade do ato da Comissão de 
Inquérito, criada pelo Senado Federal, coin a fina

- !idade de inVestigcir iiTeQularldades ocorridas ou 
9<=0rrentes na administração pública da União e 
de estender suas investigações à admlrlistração 
do Distrito Federal. 

Em muitos pontos a cOnstituição vigente se 
~efere à i:orilpetência do Senado relativamente 
à vida administrativa do Distrito Federal. Porém, 
basta, para caracterizá-la, a norma do inciso V 
do arl 42, que diz: 

''Arl42. Compete privativamente ao Sena
do Federal: 

v -legislar para o biSbito Fedefal, segun
do o disposto no § 1 ~ do artigo 17, e nele 
exercer a fiscalização financeira e orçamen
tária, com o aUXJ1io do respectivo Tribunal 

__ de Contas" 
Tem, pois, o Senado Federal competência: 
a) para legislar para o Distrito Federal; 
b) para nele exercer a fiscalização finan

ceira e orçamentária, com o auxílio do Tribu
nal de Çontas respectivo." 

Dcida ã natUreza do Podé-r Legis1ativo, do Con
gresso Nacional, do Parlamento, bastaria que a 

-lei fundamental atribuísse ao Senado Federal 
competência legislativa para o Distrito Federal, 
para que o Senado ficasse_ completamente inves
tido de poder e competência de fiscalizar e con
trolar os atos do Governo da Capita1 da República. 
Isso porque, na competência legislativa, na natu
reza do poder de legislar, insito está Qpoder de 
fiscalizar. 

Escreven_db sObre Comis_Sões Parlamentares 
de Inquérito, Wilson ACcioli, no seu livro"Institui
ções de Direito ConstitucionaJ" (Forense, Rio de 

Janeiro, I 978, 1• edição, (pág. 282) nos presta 
umas irúormações históricas e jurídicas suma
mente- valiosas. Diz ele: "Desde que os Parlamen
tos começaram a se estruturar e a pôr em funcio
namentO seus mecanismos intemoS --e-o da Ingla
terra é o modelo mais antigo - surgiu, concomi

--tantemente, o principio inerente à sua fiscalização 
em relação aos outros poderes do Estado. Estabe
leceu-se, desde Logo, que a vigilância do Parla
mento se erigiria no elemento fundamental de 
seu melhor desempenho. 

Traduzindo, com perfeito descortino, o alcance 
dessa projeção, desse Pitt, na Câmara dos Co
mun!;!,.f!:m 1742: "Nós somos chamados o Grande 
Inquérito da Nação, e como tal é nosso dever 
investigar em cada escalão da administração pú
blica, seja no estrangeiro ou dentro da Nação, 
para observar que nada tenha -sido erradamente 
realizado". 

Traçava, nessa época; o --grande parlamentar 
inglês, um esboço do que concebia como o verda
deiro pape] do Legislativo: o de investigar e prover 
para que a administração pública bem desenvol
vesse suas atMdades". 

Citado também por Wilson Accioli (no mesmo 
_ livro, ria pág. 283), Schwartz acentuou: "Sem dúvi

da; poucos aspectos da auiot1dade congressiOOal 
têm recebido mais_ atenção pública do que o po
der de investigação. As vezes, na verdade, é como 
se o principal papel do Congresso fosse o que, 
em certa oportunidade, William Pitt, o Moço, de
signou Como o Grande _Inquérito da Nação. Desde 
a Segunda Guerra MUndial, no mínimo, o con
gressista Como inquiSidor parece que se sobrepôs 
ao congressista como legislador. Dificilmente po
de ser negado- que o poder de inqulrir é uma 
ajuOa essencial àJunção legis1ativa." 

Nao· Pudesse o Senado Federal exerc_er, tam
bém mediante _o trabalho de comissões de inqué
rito, fiscalização ftruimceira, orçamentária e, por· 
tanto; num sentido abrangente, administrativa, se-
Ore -o Goverõ.á do Oistrito Fedeial,- estaria esse 
governo completimu~nte à margem de qualquer 
fiscalização. Que outrô órgão a poderia fazer,- se
não o-Senado? 

A ComiSsão de Inquérito do Senado, criada e 
instalada para investigar fiTegularidades que ha
jam ocorrido nas IiPeraÇões- de_ verbas por parte 
da Secretaria de Planejamento (seplan) da Presi
dência da República, pode, portanto, sem receio 
e risco de ressair do campo da ação constitucional 
e juridicamente permitida, dirigir a si.Ja atenção 
investigatória para ·a: Administração do DistritO Fe
deral. 

issO quanto ao _aspecto da legalidade. No entan· 
to, considero Sr. Presidente, que temos, no Sena
do, uma Comissão tratando també_rn desse as
sunto. Não é uma ComisSão Parlamentar de ln· 
quérito; é uma Comissão que é, parece, da própria 
Comissão dO Distrito Federal, subcomissão deter
minada para este assunto. 

Enquanto essa Comissão está em Investigação 
- e se nós _considerarmos que ainda temos ou
tros assuntos a tratar, ante::;_ de pensarmos em 
conceder prioridades a esta poderíamos tomar 
informações, na outra Comissão, a respeito do 
andamento dos trabalhos e, s_e o _resultado desses 
trabalhos, no determinadO momento em qu"e pu
déssemos estabelecer a prioridade, aqui não fosse 
considerado suficiente, traríamos, então, para o 
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seio desta Comissão qualquer problema a reS" 
peito desse assunto. 

Acho que, inicia1mente, deveremos encaminhar 
o assunto junto à outra CóiriíSsão e dentro de 
nossas prioridades. 

O SR. PRESIDENTE (JOsé Ignácio Ferreira}
Perfeitamente! Então, a Conclusão do Senador 
Jutahy Magalhães é que, em princípio, é admis
sível, ficando dentro das linhas já traçadas para 
exame subseqüente da ComissãO. Enquanto isso, 
contudo, já se poderia fazer o encaminhamento 
dessas peças à Comissão existente no Senado, 
para algum exame, sem prejuízo Cle exame poste~ 
rior, se e_ quando viesse a ser feito por esta Co
missão. 

Tem -a palavra o nobre Senador Mansueto de 
Lavor. (Pausa.). 

Tem a palavra o nobre Senador Maurício Cor~ 
rêa. 

O SR MAURfao CORR~ - Sr. Presidente, 
a situação em que se encOntra o expediente, na 
Comissão do Distrito Federal, é do pleno conheci
mento de todos e, inclusive, os elementos envia~ 
dos ao Senador Jutahy Magalhães são marcos 
nesse sentido. Fui o Relator, os Senadores Pom
peu de Sousa e Mansueto de Lavor acompanha~ 
ram o relatório, e houve o voto contrário do Sena
dor Edison Lobão. A situação está parada já há 
uns três meses, exatamente nesse patamar; não 
houve progresso. 

Estou de acordo com as ponderações do Rela
tor designado para examinar esse caso, desde 
que não haja um espaço inuito grande; dá-se 
wna tolerância de um ou ciois meses. A Comissão 
do Distrito Federal não se reúne, o qu·e já é uma 
situação grave, no ângulo da minha interpretação. 
Assim, eu concordaria plenamente em esperar 
uns dois meses. Estender mais- parece~me -
perderia o sentido. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Veja V. ~ que não se_-tem como balizar nem 
como definir se vamos ter esse assunto em segun
do lugar. É tudo tão aleatório e colocado com 
ta1 grau de incerteza que, talvez, sendo urgente, 
valesse até wna postulação específica ao Plenário 
do Senado, para efeito de criação d_e uma Comis
são para isso; digo numa CP!. 

O SR. MAURÍCIO CO~ -Já existe uma 
subcomissão que se reuniu Já na COmissão do 
Distrito Federal, mas que paralisou. E pelo parecer 
lido aqui não há nenhum conflito entre esta Co
missão e aquela subcomissão. Esta comissão po
de avocar e decidir; basta querer. O Senador Juta
hy Magalhães propõe que se aguarde um pouco. 

OSR.JUTAAYMAGALHÂES~Temos,primei
ro, que ver a questão da prioridade, no plenário 
desta CPI. Em segundo lugar, enquanto não for 
estabe1ecida a prioridade para essa questão, preci
samos entrar em cantata com a outra Comissão 
para vermos o andamento do processo é a neces
sidade de agilizar ou não essa questão de se esta
belecer a prioridade. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
De qualquer modo, as conclusões do eminente 
Senador Jutahy Magalhães continuam em discus
são. 

Com ã'Palavra o eminente Relator. 
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O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Em pri· 
meiro lugar, gostaria de dizer que concordo com 
o parecer do Relator ad hoc. Acho que, é preciso 
flcar sacramentada, pela Comissão, a questão ini
-cial em que ele responde à consulta feita, isto 

-é,-Sé Matéria pertinente ao Distrito Federal é passi-
vei de análise pela CPI. Precisaríamos referendar 
ou não esse item inicial 

Com reJação a esse processo, também no sen
tido de tomar mais prático, já que é uma subco
_rTifssão na Comissão do DiStrito Federal- a sub
comissão funciona na COinissão do Disbito Fede
ral - que está tratando do assunto, ouvimos do 
Senador Maurício Corrêa, que foi quem tomou 
a iniciativa de levantar a questão aqui, a discussão 
de que Um determinado prazo, que náo é tão 
curto, ainda que não seja infinito, seria perfeita
mente capaz de_ser dado, sem maiores perturba
ções. Acho que devemos desburocratizar esse 
processo. 

Quem é Presidente dessa subcomissão? O Se
nador Pompeu de Sousa? Seria o caso do Presi
dente da nossa Comissão ou o Relator ad hoc: 
do assunto conversar Coltl o Senador Pompeu 
de Sousa e saber de S. EX' quais os próximos 
passos; em que prazo- pOde ter uma definição, 
ou se ele está absoJutamente inviabilizado de con
tinuar. Quer dizer, se a Cóinissão vai ficar paiada 
ad lnflnitum. Com essa informação se comple
menta, já não maJs em termos de matéria regi
mental, de consultas jurídicas mas _em termos 
práticos, dando a informação de que a Ccimissãci
não vai funcionar, porque tem obstruções inven
civeis. Nesse{:aso ou definimos sobre a prioridade 
ou, definitivamente, comunicamos ao Plenário, o 
que é uma outra questão. De maneira que, antes 
de mais nada, é preciso-- saber se no prazo de 
um mês daremos andamento, e chegaremos a 
uma conclusão. Assim, o assunto está resolvi-do, 
porque esse prazo satisfaz ao nobre __ Senador Mau-
rício Corrêa. -

O~ SR. MAURÍCIO CORR~ - Sr. Presidente, 
estou de pleno acordo com essa sugestão, se 
o Relator Jutahy Magalhães concordar com a soU· 
citação do Senador Pompeu de Souza sobre a 
possibilidade ou não de um prazo para terminar 
o assunto. Se S. Ex' tiver de acordo, eu também 
estou. 

O SR': PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Tenho a jmpressão de que se poderia colocar, 
diante do parecer oferecido pelo eminente Sena~ 
dor Jutahy Magalhães, que nós delegaríamos S. 
EX' o poder para essa missão junto ao eminente 
Senador Pompeu de Sousa, com vistas a esses 
objetivos. (Pausa.) 

Aprovado. 
Nós decidimos essa tese_ nos parâmetros: a 

Distrito Federal e aquilo que for parcial ou total
mente federal é pertinente à Comissão. Só iríamos 
fazer as adequaçõe~ com esse juízo de admissi
bilidade, à vista dos parâmetros. 

A questão do eminente Senador Mansueto de 
Lavor é sobre aquele telex referente ao Ministro 
do Desenvolvimento e da Reforma Agrária. 

V. Ex' tem a palavra. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Não teria 
nenhuma dificuldad~ em apresentar hoje o pare
cer; inalf peço o adiamento por- mais três dias, 
<:omprõm.etendõ-rrie a eiltregá-lo no correr desta 

semana, primeiro, porque o denunciante apre
senta cinco itens, quatro dos quais precisos, fatos 
Concretos, e um imprecioso. Corno precisava 
converSar com V. EX' deste sexta-feira passado 
eu o venho procurando através de contato telefõ

-nico sem encontrá-lo. Possivelmente ao meio-dia 
deixei-o em seu escritório para termos uma con· 
versa, para que ele precisasse esse item cinco. 
Em segundo lugar, ficou acertado também, para 
hoje à tarde, manter uma conversa com o Presi
dente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Pará, só para complementar algumas _informa-
ções. ~ 

Nesse .sentido, eu pediria mais um adiamento, 
até porque mais três dias não prejucücam em 
nada os trabalhos desta CPl. 

o SR. PRESIO"ENTE (Jose Agráiii)l'erreira)-= 
Presidência deseja também comunicar, diante ... 

O SR. AFFOI'lSO CAMARGO- Sr. Presidénte, 
- pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Agrário Ferreira)
Pois não! 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Como esta
mos nessa linha achei-a muito importante- de
fruida pelo nosso Relator e é nossa intenção sair 
dos formalismos, das burocracias e dos constran
gimentos, ou seja, procurar resolvê-los de ma
neira eficaz - eu queria abordar aqui o assunto 
relativo àqueh~ pronunciamento do Dalton Cana
brava. Dentro da linha colocada aqui, se o Plenái:io 
concordar, encaminharíamos_ aquele expediente 
à CPI das concessões, que basicamente vai pedir 
a requisição de um tape. E se o Plenário também 
concordar eu m~r!'~O posso conversar com o Se
nador Marcondes Gadelha e pedir a S. Ext que 
requisite o tape. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Não vamos ter formalismos. V. EX', de oficio. to
mará as providências. 

A Presidência quer comunicar que, diante da 
autorizaçã-o do Plenário, cancelou, na última reu· 
nião, o auscultamento do Sr. Michal Gartenkrant, 
que seria ouvido subseqüentemente ao depoi
mento do Sr. Romeu Tumã A partir dali, em con· 
versa que teve com ele, colocou o fato de que, 
no sábado, seguiria para os Estados Unidos e 
estaria de volta na quinta~feira, quando chegaria 

_ pela manhã ou pela madrogada, o que lhe permi· 
tiria na quinta-feira à tarde estar em Brasília para 
poder prestar esdarecimentos. É até possível que 
se fiZermOS a reunião na quinta-feira de manhã 
ele possa estar. Parece-me que, inclusive em face 
dO que a própria Presidência avençou com ele 
para que estivesse aqui na quinta-feira à tarde, 
sem se ter certeza de horário após a Constituinte 
-estamos correndó o risco de el_e chegar e não 
ter condições de estar aqui às 9 horas e 30 minu
tos, hora de começarmos a reunião. 

Então, sem embargo da possibilídaQ,e de to
marmos o depoimento dele na própria quinta
feira, se ele estiver presente pela manhã, e como 
faremos a reunião pela manhà, já com hora certa, 
sem os condicionamentos que tínhamos com a 
Constituinte, pãréce-me que devertamos traçar os 
outros nomes q_ue podem ser ouvidos. 

A Presidênciã aproveita para solicitar do Plená
rio a sugestão com relação a esses nomes. Coloca 
os nomes dos Srs. Sérgio Menin Teixeira de Sou
za, Alencar Guimarães, Antôitio Augusto dos Reis 
Veloso, da Sarem, Lúcio Veríssirno; ex-Chefe de 
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Gabinete do ex-Ministro do Pl"'-nejamento, e os 
nomes que o Plenário queria indicar. Na verdade, 
na quinta-feira, teremos, em hora certa~ re.união 
da Comissão. Subseqüentemente faremos mais 
amiudadamente essas reuniões. 

O SR. MAURICIO COi<RtA - Sr. Presidente, 
apenas uma informação. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) -
V. Ex' tem a palavra. 

O SR. MAURfao CORR~-V. Ex> vai marcar 
tantas reuniões quantas forem necessárias. Eu 
s6 pediria, se fosse possível, diligenciar junto ao 
Senado para não haver coincidência entre even
tuais sessões do Senado e a nossa. 

O SR. PRESIDEt'ITE (José Ignádo Ferreira) ~ 
Somos os últimos. Estamos condicionados à 
Constituinte que, por sinal, condidona o Senado, 
nos condicionando duas vezes. É muito difícil, 
e é certamente nesse clima que estamos levando 
esses trabalhos com a compreensão e a contri
buição de todos. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiareili) - Eu só 
queria dar uma infOrmação ao Presidente e a to
dos nós: o pacote fiscal está com a sua votação 
prevista para amanhã à noite. O Presidente_ da 
Constituinte encerrará uma _hora antes a _seSsãõ 
- provavelmente às 19 horas - transferindo a 
presidência dos b:abalho_s a9 Senªdor Humberto 
Lucena, o Congresso passatâ a funcionar e terá 
como tema a votação dessa matéria. 

O SR. ITAf."\AR FRANCO - Não. PeJo que o 
Presidente falou, as sessões serão de segunda 
a domingo- à tarde. 

O SR. MAURÍOO C~-Então, sexta-feira 
de manhã. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Não. Sexta· 
feira ãcabou, agora é à tarde. ---

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu ouvi antes, a 
não ser que eles tenham alterado hoje, estou di
zendo ao Senador Carlos Chiarelli. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare!ii)- V. Ex> 
tem razão, porque nesta semana, inclusive, está 
convocado para sábado e domingo e, conseqüen
temente, sexta-feira a sessão deverá ser à tarde. 
Nós estaremos livres pela manhã. 

OSR.rtAMARFRANCO-Ouviríamosoex-Di
retor, já confirmado, se o Plenário aprOVar, é evi
dente, e o ex-Secretário-Geral na sexta-feira pela 
n1anhã. Se não houver a sessão do CõnQ-resso, 
já poderiamos determinar a convocaçãO de uma 
outra pessoa, dentro da relação que V. Ex' apre
~entou. 
- -O que estamos ouvindo aqui é que predsamos 
agilizar os trabalhos, não vamos ouvir o Ministro 
da Comunicação, não vamos ouvir o fulano, mas 
nós temos que agilizar os nossos trabalhos. Vão 
haver sessões do Senado e os Senadores não 
poderão estar aqui. Então, quinta-feira pela ma
nhã, não havendo a sessão do _Congresso que 
tratará do pacote flscaJ, acho que a Comissão 
precisa fazer a reunião, precisa convocar. Temos 
vários nomes aqui, ditos pelo Presidente: o Dr. 
Sérgio Teixeira, o Sr. Alencar Guimarães, que o 
prefeitO nomeOu ~rias vezes em seu depoimento, 
o prefeito de Valença; Antônio dos Reis Veloso, 

O próprio Senador HUmberto Lucena, em prin
cípio, acertou que, se amanhã, por qualquer cir
cunstância, não houver número suficiente, S. ~ 
reservará a sessão de quinta-feira de manhã -
que está disponível para o Congresso e para o 
Senado- para uma segunda chamada com rela
ção ao pacote. 

Apenas queria salientar este fato para o Presi
dente da Comissão, com relação à manhã de 
quinta-feira, que poderá ser usada, se não houver 
quorum suficiente na quarta-feira de noite para 
a votação, pelo Congresso, do pacote ftScal, o 
que, evidentemente, prejudicaria os trabalhos da 
Comissão, posto que estaremos todos convoca
dos. 

o -sr. Lúcio Veríssimo. A própria Polícia Federal, 
por exemplo, ainda não ouviu o Sr. Alencar Gui

. marães, que foi a todo o momento citado pelo 
Prefeito. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Se isto vier a ocorrer, não poderemos realizar es
ses trabalhos e os rea1izaremos na quinta-feira 
após a Constituinte 

O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, gos
taria de fazer uma ponderação a V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Pois não, V. Ex' tem a palavra. 

O SR. ITAMAR FRANCO- O depoimento do 
ex-5ecretário-Géral é fundamental e de suma im
portânda. Se ele vai chegar no Brasil na quintaM 
feira pela manhã, evidentemente que não irá de
por. Gostaria que V. Ex' determinasse que na sex- _ 
ta-feira à tarde esse ex..Secretário-Geral fosse ou
vido, pois não poderia ir pela madrugada. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiareili)- Eu con· 
cordaria. 

O SR. MACJRÍCO CO~ ....... Com _eSsa deci
são da Mesa da Constituinte, as sessões ser~Q 
s6 à tarde? 

O SR. AFFONSO CAMARGO -Sr. Premdente, 
eu pediria a palavra para uma proposta. 

O SR. ITAMAR FRANCO-Eu.só queria termi
nar. A proposta era faxar na sexta-feira pela manhã, 
começando mais cedo os nossos trabalhos, e às 
9 horas nós ouviriamos o ex-5ecretário-Gera1. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
Perfeitamente. O Plenário tem alguma objeção? 
(Pausa.) 

Então, sexta-feira, às 9 horas da manhã. 
Além diss_o, na quinta-feira nós .temos o Sr. 

Sérgio Menin Teixeira de Sousa, Alencar Guima
rães ou o Lúcio Veríssimo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO-Peço a palavra, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-
V. Ex' tem a palavra. 

O SR. AFFONSO CAMARGO -Acredito que 
seria conveniente que os Srs. Sérgio Teixeira: de 
Sousa e Alencar Guimarães fossem convocados 
para a mesma reunião. Naturalmente não prestaM 
riam dePQimentos juntos, porque facilitaria o en· 
contra de contradições em suas declarações -
porque, um presta declaração e o outro não parti
cipa dela. Vamos ter que contrapor as informa
ções de um contra as informações dos outros. 
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O SR. ITAMAR FRANCO - (Fora do micro
fone.) 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Todos os fatos que nos swpreenderem motivarão 
uma adequação nossa, ao que ocorrer. Então, 
temos que fazer es_sa adequação. Ocorrerá que 
se não tivermos condições pela manhã ou à tarde 
terá que ser após à Constituinte. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Amanhã 
pela manhã o que ternos marcado? 

O SR. MAURÍCIO C~ - Uma reunião 
nossa, interna. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Mas não se 
consegue convocar em 24 horas. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
Talvez consiga. Se se decide isso aqui, a única 
coisa que não se pode é afirmar que isto vai ocor
rer, mas, ao definir-se, avisamos hoje. 

O SR. RElAtOR (CarlOS ChiareUi)- Não seria 
mais prático, já que amanhã de manhã não há 
essa possibilidade de conflito e coinddêqcla, uma 
vez que há uma sessão eventual do Congresso, 
aproveitarmos amanhã após a sessão para iniciar
mos uma reunião e convocarmos um deles ou 
os dois, ou o Sr. Veríssüno, que é um depoente 
indMdual, isolado? Então; a reunião de quinta
feira ficaria como reserw. técnica, porque esta 
é um pouco desagradáveL Convocar alguém que 
n16ra no Rio de Janeiro ou em São Paulo para 
v:i!:_~epor, chegar aqui e ~o nos reunirmos ... 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Os Drs. Sérgio 
e Alencar Guimarães ficariam para terça-feira da 
semana que vem. Trazer em 24 horas alguém 
que não mora em Brasilia é difícil! 

OSR. MAURÍOO CORR~- Podeóarnos dele
gar poderes à Presidência quanto a conveniência 
de ajustar as datas das reuniões. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
De qualquer maneira, com essa flexibilidade, se 
resolve agora para amanhã de manhã, provavel
mente, se ouvir alguém. 

A Presidência está recebendo, neste momento, 
um expediente do Deputado Adolfo Oliveira, en· 
caminhando um dossiê, tendo em vista a consta
tação de irregularidades na prestação de contas 
da Prefejtura de Petrópo!Is. relativamente à verba 
repassada pela União em 1985 e 1986, conforme 
consta da resposta da SEAC a requerúnento de 
informações de minha autoria, venho encaminhar 
o assunto à CP~ que V. Ex' tão nobre e exemplar
mente preside. Cordialmente Adolfo Oliveira, u. 
der do PL 

A Presidência indaga do Relator a quem distrfM 
buir? Porque a matéria é municipal. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelii) -0 assunto 
é ex_ame específicO de Petrópolis ou é um dado 
a mais com relação à intermediação de verbas 
da Seplan? 

O SR. PRESIDENTE (José l9!'ácio Ferreira) -
Não é específico da Prefeitura. E verba repassada 
pela Onião em 1985 e 1986, conforme respostê!; 
da Seac, a requerúnento de informações de miM 
nha autoria. Tenho a ünpressão de que este é 
um caso que exatamente se adequa ao que se 
decide, e é a nossa Assessoria que vai natural-
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mente providenciar um exame mais aprofundado 
a respeito. 

A Presidência indaga dos Srs. SC"nadores _se 
há alguma questão ainda a ser coloçad@. (Palme;~.) 

A Presidência também recebeu, agora, inclusive 
das mãos do Senador Carlos Chiarem, uma de
núncia de corrupção na Funai. É um expediente 
assinado por David de Oliveira, Líder_ do Movi
mento Pró-fndio, e Durval Silva Moisés, Uder do 
Movimento [ndigenista Brasileiro. É" um acervo 
de peças da Funai. Segundo eles, conteria a cor
rupção, a omissão, o abuso de poder, o desres
peito às autoridades. Parece-me algwna coisa fei
ta wn pouco apressadamente. De q:Jalquer ma
neira, com muitos recortes de jomlis e pouca 
documentação! É: um exame_ superficialmente fei
to aqui e agora. Na linha do entendim_ento_desta 
Comissão, a Presidência -indaga do eminente Re
lator qual a sugestão que tem para um Senador 
que deva fazer_ um juízo de admisslbJid.ade? 

O SR. RElATOR (Carlos CNarelli) -_É um 
excelente trabalho para o Senador José Paulo Si
sol. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácic- Ferreira)-
V. EX'-teiTI alguma objeção, eminente_ Senador? 
V. Ex' é o designado para o exame dessa matéria. 

O SR. AFFONSO <:AMARGO- QueroaeiXáf 
registrado aqui uma impressão que faço com o 
maior pesar. Do jeito que as coisas Vãó indo -
e para nós não é surpre_endente-tenho a impres-
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são de _que daqui a pouco, por uma questão de 
ordem prática, teremos que propor uma modifi

-cação_no___regimento da Casa, criando mais um 
comissão permanente de -combate à corrupção. 

O SR. 14AURfCIO COR~ - Pretendo, nesta 
semana ainda, formalizar o pedido de abertura 
de sindícãncia do nosso trabalho, aqui, na questão 
relativa à Previdência Social. Trarei por escrito 
o expediente para que V. EX' submeta à Casa 
e a designação do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) ~ 
A Presidência aproveita para colocar uma questão 
que acha importante neste final de trabalho. 

(Falha na gravação.) 

O SR. RELATOR (Carlos Charelli)- .... afasta 
qualquer pOsSibilidade concreta daquele assunto 
merecer prioridade depois de encerrada investi
gação sobre a intermediação. Acho que vamos 
ter realmente que tomar uma posição sobre a 

_ matéria: Entendo a preocupação do Presidente 
_porque, no caso, associo-me a ela, de deixar uma 
espécie de vitrina permanente dos assuntos que 
foram motivos, de denúncia, que são divulgados 
pela imprensa e sobre os quais não há nenhum 
manifesto da Comissão e que, com relação a eles, 
podem ficar sendo noticiados durante_seis meses. 
Atéº pretexto do denunciado sequer tem possibi
lidade de defesa, pois é a pior situação possível; 
é uma denúncia, não há abertura do procedi
_mento, o sujeito não tem como se defender, e 
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de vez em quando alguém diz aquele caso que 
foi denunciado etc. Acho que tem que haver uma 
possibilidade concreta à luz da informação e do 
parecer" preliminar do relatório ad hoc de nos 
manifestarmos. Se não estivermos com dados 
suficientesvamosdiz~lftlt)klii&~,-'J'I'r'l2!t1-
to, a Comissão não inclui isso_ no rol. Acho que 
não podemos deixar em aberto para a especu
lação e-a interpretação subjetiVã-_de desafetos ou 
até de presUnÇões da própria opinião pública. 
Quando vem agora a informação do Senador 
Mendes Canale sobre helicópteros, quando vem 
a informação do Senador Mansueto de Lavor so· 
bre a questão do Mirad, do Senado_r José Paulo 
Biso( sobre a Funai, vem, de certa maneira, uma 
análise, uma crítica e um juízo de valor preliminar, 
SObre o qual vamos vOtar. É de extrema -im-por
tância esse fato, para que não se possa também 
aqui gerar uma fábrica de presunções difama
tórias, o que seria, aliás, fazer o que alguns fazem 
costumeiramente. 

OSR. PRESIDENTE (José lgnác!o Ferreira) -
A Presidência indaga ao_ Plenário se tem mais 
algum assunto para tratarmos. (Pausa.) 

A Presidência eilcerra a presente reuniãO, e co
municará aos eminentes Senadores a próxima 
reunião. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 11 horas e .50 
minutos.) 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 19' SESSÃO, EM 10 DE 
MAIO DE 1988 

!.l-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Requerimento 

- N9 45/88, de autoria do Senador Ney Ma
ranhão e outros Senadores, solicitando, que 
em data a ser oportunamente marcada, seja 
realizada sessão especial do Senado Federal 
para homenagear a memória do Senador An
tônio Farias. - - - -- -

1.2.2- Comunicação da Presidênda 
-Manutenção, por decurso de prazo, dos 

vetos apostos aos Projetas de Lei do Senado 

SUMÁRIO 

1.2A ...... Discursos do Expediente 

SENADOR NEY MARA!YHÃO, como Uder 
- Defesa da privatização de empresas esta
tais. 

SENADORJ.AMJLHADDAD,comoUder
ll O anos do jornal O Auminense. Enfoque 
da politica económico-financeira do governo. 

SENADOR MARCO MAOEL SoWdtudo 
Rei SoCialls- Encíclica do Papa João Paulo 
n. 

SENADOR ROBERTO CAMPOS - "País 
-- 9igante, pigmeu mineral", artigo publicado no 

Jornal O Globo. 

n9 73/86 (n° 263/87, na Origem) e de leí da 
Câmara no' 44 e 24/87 (no' 5.438/85 e _ 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERO ~ 
Centenário do nascimento de Carlos Menezes. 

8.551/86, na origem). --

1.2.3- Fala da Presldênda 

-Referente ao tempo destinado aos orado
res do expediente da presente sessão dedi
cado a homenagear o "Dia Nacional da Mu
lher". 

Orador 

SENADOR JOAO MENEZES 

FALA DA PRESIDtNCIA-Assp_d_ativa às 
homenagens prestadas em nome da Mesa. 

SENADOR DIVN..DO SURUAOY- Cassa
ção do programa "Antonio Fernandes", pela 
rádio difusora de A1agoas. Homenagem póstu
ma a Mário Andreazza. 

SENADOR ODAOR SOARES - lrreguJa. 
ridades e corrupção no governo de Rondônia. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Minis· 
tro do Exército concede área para a constru
ção .do Hospital do Aparelho Locomotor, de 
Salvador. 

SENADOR MAURO BORGES- Ingresso do 
Governador Amazonino Mendes no Partido 
Democrata Cristão. 

SENADOR J(JTAHY MAOAI.JiAEs- Aná· 
lise do setor elétrico na.cional. 

SENADOR CARLOS AU3ERTO - Redu· 
ção do déficit público pelo governo, sem pena
lizar ainda mais os brasileiros. 

SENADOR ALFREDO 0\MPOS- Desvio 
de trecho da ferrovia Leste-Oeste para_ o Esta-
do de :sãó Paulo. -

1.2.5 - Comunicação da Presidência 
- Inexistência de quorum para o prosse

guimento da sessão e convocação de sessão 
conjunta solene a realizar-se dia 12:00 às 
16:00 horas. 

1.3 -ENCERRAMENTO 

2-ATOS DO PRESIDENTE DO SE
NADO FEDERAL 

N~ 21, 48, 103. 113~ 126, 133 e 151, de 
1987. (Republicação.) 

3-MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VI CE-LiDERES DE 
PARTIDOS 

5-COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado F=ederal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor Industrial 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
ImpresSo Soha responsabilidade da Mesa do Senado- Federal 

ASSINATURAS 

Semestral CzS Y50,00 

Exemplar Avulso Cz$ 6,00 

Tiragem: 2.200.exempT.:úes. 

Ata da 19" Sessão, em 1 O de maio de 1988 
2" Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs.- Humberto Lucena e Francisco Rollemberg 

ÀS 10 HORAS E JO t1tfl(f[OS. ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: ~--. 

Mário Maia-Aiuizio Bezerra-Nabor Jú
nior-Leopoldo Peres~ Carlos de'Carlí-Au
reo Mello- Odacir Soares- Rona1do Aragão
Olavo Pires-João Menezes-Aimir Gabriel-
Jarbas Passarinho-João Castello-Alexandre 
Costa- Eclison Lobáo -João Lobo- Chagas 
Rodrigues -ÁJvaro Pacheco- Cid Sabóia_ de 
Carvalho- Mauro Benevides- Carlos Alber
to -José Agripino- Lavoisier Maia- Marcon
des Gadelha- Humberto Lucena- Raimundo 
Lira- Marco Maciel- Ney Maranhão- Man
sueto de Lavor- Guilherme Palmeira- Diva1do 
Suruagy- Teotonlo Vilela Filho-Albano Fran
co-Francisco Rollemberg-Lourlval Baptis
ta-Luiz Viana-Jutahy Magalhães-Ruy Ba· 
celar-José lgnácio Ferreira-Gerson Cama
ta -João Calmon -Jamil Haddad -Afonso 
Arir:tos-Nelson Carneiro-Itamar Franco....:... 
Alfredo Campos-Ronan Tito-Severo Go
mes......,... Fernando Henrique Cardoso- Mário Co
vas- Mauro Borges- Iram Saraiva- frap!Jan 
Costa Júnior-Pompeu de_Sousa-Maurício 
Correa- Meira Filho- Roberto Campos
Louremberg Nunes Rocha-Márcio Lacerda
Mendes Cànale- Rachid Saldanha Derzi-Wil
son Martins- Leite Chaves-Affonso Caffiar
go -José Richa -Jorge Bomhausen - Dir®u 
Carneiro- Nelson Wedekín- Carlos Chiare
IIi -José Paulo Bisei-José Fogaça, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A lista de presença acusa 6 comparecimento de 
71 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. Primeiro-Secretário -ira pro_Ceder à leitura 
do Expediente. 

EXPEDIENTE 
REQUERIMENTO 

N• 45, de 1988 

fios termos do art. 222 do Regimento lntemo, 
requeremos-que em data a ser oportunamente 
marcada, seja realizada sessão especial para ho
menagear a memória do Senador Antônio Farias. 

Justificação 

CrerlíÔS- desnecessária Uma jUstificativa mais 
longa e fundamentad<!!. para explicar as razões que 
nos levam a requerer a realização de uma sessão 
espeCial em homenagem ao Senador Antônio Fa-
rias, recentemente falecido. · 

O Senador Antôn!o Farias sempre demorlstrou, 
desde os tempos em que integrava a Assembléia 
Legislativa de Pernambuco, qualidades que o dis
tinguiram como Um político completo. Herdava
as, por certo, de seu pai Severino Farias, que, 
como-ele, sempre soube conciliar a ativldade polí
tica com a empresarial, sem descuidar jamais das 
questões spciais. 

Homem -de ação firme e ponderada, fazia da 
discrição ã marca· de sua conduta, agindo sem 
alarde, mas de forma segura e decidida sempre 
que sua intervenção se fazia necessária. 

Com SeU desaparecimento prematuro, p,erde 
o Pardido Municipalista Brasileiro seu vulto de 
maior-expressão; perde esta Casa um político ínte
gro, _respeitado e_ incapaz de fugir ao compro
misso as-sarnido; perde, enfim, o País, um homem 
público que, com probidade e eficiência, prestou 

-os melhores serviços -àS--instituições e à causa 
- do desenvo_lvimento nacional: 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1988 . ....:... Ney 
Maranhão - Mansueto de Lavor - Marco 
Maciel - Mário MaJa - Nelson Carneiro -
Odadr Soares .......: João Lobo - Ruy Bacelar 
- Luiz Viana - Jarbas Passarinho - Nabor 
JúnJor - Po-mpeu de Sou~ - Gerson Ca· 
mata- Jutahy Magalhães~ Wilson Martins 
-Dirceu Carneiro -Itamar Franco- JamU 
Haddad - Meira Filho ~ Mauro Borges -
João Menezes - .Marcondes Gade1ha -La· 
volsler MaJa - Severo Gomes - Fernando 
Henrique Cardoso - Nelson Wedekbl--- Ál
varo Pacheco - José Paulo Bi.sol - Ronan 
Tito -..:... Alexandre Costa - Mendes Canale 
- Cid Sabóla de Carvalho - Mauro Bene· 
vides - Carlos Chlarelli - João Calmon -
Roberto Campos - Ronaldo ~gão--::- Lou
remberg NuneS Rocha - Edlson Lobão -
Chagas Rodrigues- Gullhenne Palmeira
Rachld Saldanha Derzi - Leite Chaves -
Alfredo Campos -Iram Saraiva- Francisco 
RoUemberg - Aluízio Bezerra - Carlos Al
berto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
De acordo com o Regimento Interno, art. 279, 
inciso (, este requerimentO sé.rà oDjetO de delibe
ração após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc-ena) -
Esgotóu_-_s~ dia 6 de maio o prazo- previsto nc 
§ 39 do art. 59_ da Constituição pa-ra liberação 
do Congresso Nacional sobre as seguintes maté
rias vetadas pelo Senhor Presidente da República: 

Projeto de Lei do Senado ,no 73, de 1986 (n; 
263/87, na origem), que altera a redação dós arts. 
1 a, 27. _33 e 34, da Lei n° 8.197, de 3 de janeiro 
de 1967, que dispõe sobre a proteçáo à fauna 
e dá outtas providências; 
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Projeto de Lei da Câmata. __ n_o_ 44, de _1987 (n? 
5A38185, na origem), que dispõe sobre o cálculo 
do salário-beneficio e o reajustamento dos bene
fidos de aposentadorias; e 

Projeto de Lei d_a Çârnara (].9_2_4, {i~ ,1987 (n.o 
8.551/86, na origem)", -que dispõe quanto à prote
ção_ da propriedade intelectual sobre programas 
de computador e sua c.omercialização_ no_ e.ais 
e dá outras providências. 

Nos termos do § 4Q do .referido dispositivo cons~ 
titudonal, os vetos são considerados_mantidos, 

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

Desejam - e é JuStO que Obtenham o que plei
team - que lhes seja conCedida' Igualdade_ jurí
dica e sodal e que lhes seja dado 6 espaço neces
·sârio para desenvolver suas potenciálidades. 

_ -_PI.atão afirmava que "A igualdade natural de 
·origem nos obiiga ·à Igualdade política, segundo 
a lei, e a não reconhecer outra superioridade alêm 
da çonferlda pela fama de vütude e de sabedoria". 

É necessário que a mulher conquiste, passo 
a pas~a.· em dura e silenciosa luta, o seü !Ligar. 

Não é uma luta fácil Se é luta incruenta, se 
o __ sangue n13o jorra no calor dos embates, é, por 
outroJado, .. uma batalha em que surgem lágrimas, 
em que brota o suor nos corpos cansados pelas 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - jornadas de trabalho, em que pálpebras pesam 
Nos termos do requerimento n_\' 30, de 1988, de sobre olhos insones que velam os filhos doentes, 
autoria do Senador. João Menezes e outros Srs. _ ~mque_a saúde_ se esgota hos partos múlt_!p]qs_ 
Senadores, aprovado no dia 20- de abnl últiinO; e constantes, sobretudo nos clandestinos ou se· 
o tempo destinado aos oradores da presente ses- miclandestinos, sem nenhum respeito ao direito 
são, durante o Expediente, será_ dedicado a home- que a mulher tem pelo corpo. 

na~~;c:~~~!ap~~~~n! ~~:r~~~=~~dor João Me- e::~:a~~i=~~~a~~s :~~~~~~a~:::~: 
nezes. lheres a justiça e os direitos básicos a· que fazem 

OSR.JOÃOMENEZES(PFL-PAPronun- jus, tenho-me dedicado à causa com coragem 
cia o seguinte discurso.) - St. Presidente, Srs. e entusiasmo. No correr de muitos anos, através 
Senadores, meus Srs., minhas Sr"": _ c;ie pfOjetós de lêi, éofrlgindo oS-erros seculares, 

Cõmetrfotou-se, em~3o de abn1, o "Dia Nado- atávicos. arraigados em uma soCiedade que ·en.:
na1 da Mulher", instituído pela Lei n~ 6.791, de contrasü:asbrigensnoregimepatrlarcaldoBrasil-
9 de junho de 1980, surgida de um projeto de Colônia e do BrásP:-lmpériO. A_ nossa grande difi
cuja autoria me orgulho. culdad_e tem sido, e ainda continuará _a ser, a mu-

E por que foi tão grande o empenho com que dança de mentalidade em relação à mulher e 
me atirei à luta para instituir uma data especial, seus problemas. 
de âmbito nacional, destinada a homenagear a Nessa 'luta, guiei meus esforços no sentido de 
mulher brasileira? - - --- instifuir o serviço dvico feminino, <~.través de 

O artigo 1~ da citada Lei reSponde à pergunta emenda-Constitucional, dando às muJheres o di
ao declarar que o objetivo do ato era o de estimu- reito de prestar a sua cOlaboração em tempo de 
lar a integração da rnulher_no processo de desen- paz. Sofri muito na época, mas hoje, com orgulho, 
voMmento. Sabemos o quanto têm sido dlscrimi- as· vejO participando ao Serviço Militar em quase 
nadassocialmente,atravésdossé<:ulos,asmulhe- todas as atividades das Forças Armadas, como 
res brasileiras. Muita gente se enganou como con- praças e oficiaiS, chegando atê a prestar serviço 
seguimos criar o "Dia Nacional da MUlher", que, como guardas na orientação do trânsito; ainda, 
segundo muitos, seria mais uma data festiva em de_ alterar _a ConsOlidação das Leis do Trabalho, 
nosso calendário, quando o objetivo foi defender visando punir os empresários insaCiáveis e desu
aigualdadejurídica damulher e marcar uma data manos q~~ s~ recusam· a obedecer à lei que os 
para debater, em todo o Brasil, problemas capitais obriga a oferecer creches para-os filhos de suas 
e indispensáveis à sua defesa e o papel que tem empregadas, na luta constante e ininterrupta para 
de representar na nossa estrutura social, econô-- mostrar que as crianças não podem nascer para 
mica, financeira e cultural. morrer na primeira idade; procurei dar à mulher 

E por causa deste objetivo, no dia 30 último, secretária,aquelaabnegadacolaboradoraqueter
fui ao meu Estado, Pará, e lá no interior, no Muni- mina por se transformar um pouco -em mãe, em 
é~.pio de Ananindeua, reunimos mais de 700 mu- enfermeira, em psicóloga de seu patrão, o lugar 
lheres que durante o -dia ínteiro tendo à frente e o _respeito que merece. 
D. Maria Rozineide Sentes ficaram debatendo os Na Comissão Parlamentar de Inquérito da Mu-
assuntos mais variadOs que lhe- dizem respeito Jher no Senado ouvi mulheres credenciad<;Js que 
ao seu estatuto, a sua vida, à sua liberdade e, debateram os assuntos mais atuais e sobretudo 
s~b~etudo, ao poslcion~mento em relação aos tr~mxemosàluzdaverdadeo.caminhoparaexter-
direttos so?re seu pr6pno corpo. . . mínar a desigualdade odiosa entre homens e mu-

É notón~ a Sltu~ç_ao :'1 que o ~exo femmmo lheres, acabando com os privilégios e demons-
era submetido. E a lOJUsttça que atinge as mulhe~-- trando a igualdade da capacidade de produção 
res está, e e~eve -~eml?re, acobe:tada e resguar- e, especialmente, arrancando o véu que escondia 
dad~ por le1s arb1tránas, machistas, por vezes os problemas mais contundentes que eram~ con-
cruéts e, sobretudo, se encobrem os problemas tinuam sendo como criminosos. 
mais contundentes que afligem o sexo feminino. 

Já dizia o Marquês de Maricá: 

"Pode~se graduar a civilização de um povo 
pela atenção, decência e _consideração com 
que as mulheres sã.o educadas, tratadas e 
protegidas." 

Não pedem as mulheres privilégios especiais; 
não reivindicam direitos riegados aos homens. 

Mas é vi@!, é imperioso "que tomemos consM 
ciência da gravidade d_'ª situação em que ainda 
se encontra a mulher. Não nos esqueçartJOS de 
que são elas as nossas mães, irmãs~ e_sposas, 
filhas e namoradas. Não nos esqueçamos de que 
são as matrizes do povo brasileiro. E de valem 
as leis, se não são respeitadas? De que que valem 
as promessas, se não são cumpridas 

É mister qtie 'jâri-liS âêScár1semos sobre os lou
ros de urna passado de reaftz21ÇõeS."Pot tal motivo, 
empenhei-me no passado e empenho-me no pre
sente, para ampliar, cada vei mais, os direitos 
da maior parcela da população constituída pelo 
sexo feminino, sem, entretanto, deixar de conti
nuar a luta em -busca de umã õ.ova mentaiidade,
que atenda à situação da conjuntura atual, envol
vendo ambos os s·exos. 

São_de míhha autoria emendas constitucionais 
que visaram ofere.cer selViços de info(mações e 
de planejamento_ familiar, incluindo o controle da 
natalidade, para as famílias que busCam orienta-
ção correta. . 

É preciso ressaltar que o crescirrientO deSerde..: 
nado da natalidade traz prejuízos irreparáveis à 
faniília que, na mãioria das veZes está em condi-
ções preCárías de sustenkição"~ -

_ Não importa se a mulher é humilde ou igno
rante, se é re_quintada ou letrada. Acima do saber, 
acima do poder,· existe o fato __ de ser mulher. E, 
como tal, ela é a mãe dedicada, é a mestra insupe
rável, é a companheira das boas e das más horas, 
e é fruto indispens_ável para o encantamento da 
vida. Urge que a ajudemos em nossO trabalho, 
planejando com ela- e por ela - família ideal, 
pof"fodós desejada. · 

E planejamento familiar é mais, é muito mais 
do que simplesmente o controle da natalidade. 
Planejar uma família é dar-lhe condições dignas 
_t;Ie vid_21, de edur;ação, de higiene, de conforto. 
Planejar a família _é evitar os desajustados nas 
ruas e evitar o aumento de "tiombadinhas" e de 
criançaS mendigandÕ um pão para matar a forrie. 
- ~-triSte para todos nós, quando chegamos à 

capital de nossos Estados, inclusive no Rio -de 
Janeiro, e encontramos nas melhores praias, na 
porta dos hotéis, nos melhores cenl:h:>s-da ddade, 
aquelas criançás completamente abandonadas a 
pedir, a nlénd.igaflirri-pedaçó de Pão,-um prato 
de comida ou até um lugar onde possam tomar 
wn banho. É triste vermos: noites iriteiraS, crian
ças dormindo ao relento, debaixo das marquises, 
sem nenhuma assistência do poder público. É 
triste que se veja· eSse fato-dOlOroso que vai acon
tecendo em todo o território nacíónaL 

Os programas de assistência matemo-infantil 
precisam ser implantados em todos os níveis, ·em 
cada uma e em todas as regiões. Os programas 
de educação, de saúde e de alimen_tação devem 
merecer a atenção prioritária de qualquer Gover
no. Porque é no recesso d~ lares que germinam 
as sementeS da sociedade e é ínve_stindo nas famí
lias de hoje que colheremos os frutos do amanhã. 

Felizmente, temos mais de cinqúenta socieda
des -organizadas com finalidade de discutir os pro
blemas das mulheres __ e, por extensão, os proble
mas de seus ftlhos - as crianças e os jovens deste 
Pais. 

E é bom que se ressalte que essas cinqUenta 
socfedades que aí estão são organizadas exdusi

-varhente com o desejo que as mulheres têm~ den
tro de._si, _de .enfrentar esse grave problema que 
aflige o Pai$. Essas s_od~d?tdes são particulares 
e, ml.!itas vezes ou_quas~_ todas as_ vezes, sem 
nenhum auxílio de cjüeiri (Juer que seja; elas vivem 
auxiliadas apenas no seu ide_al que alicerçaram, 
no s_entido de procurar uma vida melhor para 
a família de amanhã, para a juventude de amanhã. 

Na data em que_comemommos o_ ·~Dia Nacip
nal da Mulher", precisamos ter em _incmte que, 
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mais do que uma simples homenagem, este dia 
deve_ servir para reflexão. É preciso que paremos 
um pouco_ no tempo, e meditemos sobre o que 
temos feito e, sobretudo, _o que ainda resta por 
fazer em prol da parcela mais significativa da po
pulação- os 51% da sociedade brasileira consti
tuídos pelo contingente feminino. 

O Sr. Leopoldo Peres- V. _Exa. concederia 
um aparte, nobre SenadOr? 

O SR. JOÃO MENEZES - Com imenso 
prazer. 

O Sr. Leopoldo Peres - Seriador João Me
nezes, na qualidade de Uder do PMDB, cumpri
mento V. Exi' pelo prtmóroso discurso qúe vem 
fazendo como homenagem ao "Dia Nacional da 
Mulher". Ainda que não te_nha votado o s_eu proje
to, e se_ aqui estivesse talvez até yçtasse contra 
ele, porque penso que o "Dia Naciohal da Mulher" 
são todos ·as dias do ano_. OJroprimento V. Ex" 
pela inicíátiva, uma vez que-essa parcela da popu
lação brasileira discrlmiiiada, não equalizada, ain
da tem de lutar muito para conseguir, nos patama
res da sociedade nacional, o lugar que lhe cabe 
por direito, em nossa História. O PMDB quer dízer 
também_que V. EJcl' tem-tOda a razão quando le
vanta os dramas sociais que este País está vivendo 
e que, por isto mesmo faz parte do nosso progra
ma, faz parte das nossas intenções, faz parte da 
nossa participação na vida brasileira a lu~ contra 
todos os dramas ·que afligem a maior parte da 
população do Brasil. E, nesta oportunidade, con
cito os homens públicos deste Pais a meditarem, 
como pediu V. Ex', nas profundas desigualdades, 
as profundas injustiças que martirizaram as clas
ses menos favorecidas. É hora~ talvez, de esta 
Nação despertar para o fato de que não pode 
haver privilégtos de minorias, num País eril que 
as maiorias chafurdam na fome, na deseducação, 
na doença, na desabitação e no abandono. É hora 
de se fazer, realmente, um chamamento para que 
sejam capazes de lutar, lutem para que haja traba
lfiO -para-toaos; eâUC:áçã6 para to aos~ -saúde para 
todos e, principalmente, dignidade para tódos. 

O SR. JOÃO MENEZES - Nobre Senador 
Leopold.o Peres, encaixo no meu discurso o _aparte 
proficiente de V. ~. na certeza de que V. ~ 
é um conhecedor profundo desses problemas 
cruciais que afligem a vida brasileira e que, des
graçadamente, são escondidos, são obscurecidOs 
e nunca vêm para o debate público. São proble
mas da maior gravidade que o públfco não conhe
ce, que ninguém conhece, que ninguém sabe 
e que o poder público também, muitas vezes des-
graçadamente desconhece. _ 

Tenho a certeza de que V. Ex-, està, também, 
engajado nesta luta em busca de melh_ores dias, 
através da defesa da mulher, da defesa da família, 
que será a defesa da juventude e, sobretudo, a 
defesa do progresso do País. 

A COnstituição que ora escrevemos precisará 
ser o espelho da vontade de um povo que busca, 
finalmente, após séculos de tirania, libertar a muw 
lher de peias do machismo e romper com precon
ceitos que não podem mais ser cumpridos na 
sociedade vigente. É preciso que_a COnstituição 
se adapte à realidade. Não podemos fazer uma 
Constituição brasileira que vá de encontro às ne
cessidades do povo, à realidade do povo; não 
adianta fazer uma Constituição, aplicar leis, fazer 
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decr.etos, fazer artigos, parágrafos que não 'llâO 

ser cumpridos pela sociedade e pela própria con
juntura s-ocial. 

Portanto, este_ momento em que fazemos a 
Coristituição para o nosso País é um mqmento 
imPortante da nossa vida, é o momento para tirar
mos este véu e termos a coragem de enfrentar 
estes problemas gravíssimos que nos inferiorizem 
e gue levam, sQbr~tudo,_a mulher a uma condição 

-de dificuldade:dentro do conceito social. 

Assim pensando, apresentei emenda ao item 
II do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos 
e _qar~n_t:ias Ihdivjdu~is, no.s s~gu.int~s ter~os: 

''São assegurados iguais direitos e deveres 
aos hoffiens e mulheres, no Estado, na famí
Ua, no trabalho e nas atividades políticas, eco- -
nômicas, sociais e culturais. São gratuitos 
·tOdos os atas- necessários ao exercício da. 
cidã.dania, incluídos os registras civis." 

_-Q que propysem()S foi exa_tamente a igualdade 
dos direitos e deveres asse9urildos aos homens 
e_ mulheres no Estado, na família, no trabalho 
e. nas atividade$ políticas, econômicas, sociais e 
culturais~ porque não adianta colocarmos um paw 
rágrafo aqui, um artigo acolá, dizendo que a mu· 
lhe_r tem direito a isso ou àquilo. O que queremos, 
e o de__que precisamos, o que devemos, o -que 
_temos é a obrigação de_ fazer uma ConstJ."tuição 
qu~ ~almente assegure a iguaJdade de sexos em 
to_dos os ~etores da vida pública brasileira. 

-Sr. Presidente e Srs. Senadoi"es, não posso <:l.ei
xar de me referir a um dos problemas mais cru
ciais que afligem o País, ou seja, o que diz respeito 
à "Saúde das Mulheres:'; graças ao trabalho me
morável da Dr.> Jacqueline Pitanguy, estou certo 
de c(ue,-no próximo dia 28, quando_s_e _ _realizarão 
comemorações referentes ao "Dia Internacional 
da Saúde da Mulher", vamos debater, para que 
o público conheça, o que_ de terrível acontece 
em relação à taxa de natalidade no Brasil pela -
qüal entre 1.0QQ nascimentos com v1da, mom~m 
128,0 e que por complicações várlas, oriundas 
da grãvidez, n·a_ faixa etária de 1!5 a _45 anos _(em 
1984) morre_m nas _diversas regiões do País o 
total de _70.07_9, sendo 3.864, complicações da 
gravidez, do parto _e do puerpério, e 66.215 das 
demais causas. 

EsteS dados $ão estarreÇe'Çlores, e é bom que 
aqui esteja presente uma Representante das mais 
ativas no Congresso Nacional._ Quero referir·me 
à Deputada Maria de Lourdes Abadia. Tenho cer-

·- tela de que S. Bel' está enganjada neste trabalho; 
te[lh_o certeza d~ que S. Ex~ está engajada nesta 

-Juta de restabelecimento, sol:>retudo da posição 
da mulher como gente, porque não adianta que

- rermos enganar com essa ou aquela medida, o 
que precisamos é _colocar a mulher no lugar que 
lhe pertence e que ela deve representar. E nós, 
sobretudo, porque o País que chegou ao ponto 
que a1cançamos em função de quê? Em função 
do traba1ho da mulher, porque foi ela quem ajeitou 
a nossa casa, foi ela quem sustentou a nossa 
familia, foi ela quem deu condições a nós, ho
mens, de ir para a rua e criar este grande País, 
que é o colosso_ que aí está. no qual eu deposito 
fé e onde, tenho certeza que as minhas grandes 
esperanças serão realizadas a curto prazo. 

O Sr. MárioMaia~Permite V. EX" um aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES- Pois não, nobre 
Senador. 

O Sr. Mário Maia - Nobre Senador João 
Menezes, neste instante, em meu nome e em no
me da Uderança do PDT,_ associo-me a V. ~ 
no momento em que toma a iniciativa lOuvável 
de homenagear o outro-lado da nossa- natureza 
humana, as nossas companheiras mulheres. No 
programa do nosso Pertido, ·o PDT, entre as sete 
prioridades fl.iridãrneritai~i, está, em SegOrtdo lu
gar, a atenção_ especial à mulher, porque a pri
mei!_·a prioridade é dedicada à criança, frutO de_ 
seu ventre e cria de seu aleitamento. Portanto, 
louvo esta iniciativa.em_qUe V. EX', com essa preo-- -
cupação hUmanística, coloca, com muita proprie
dacle, a teSe-da igualdade dos direitos fundamen
tais çia Pessoa Humana, distnbuídos indiferente
mente de_qualquer discriminaçãq, princiJ)a!fi?~nte 
da discriminação de sexo, Deixamos aqui a riossa 
palavra de Solfdariedade efetiva. Este Dia, consa
grado como o "Dfa Internacional da Mu1her",_deve 
tomar-se uni'a reaJidade nas nossas açõe.s cotidia
nas, não só dentro do lar, com o afetQ e o amor 
que dedicamó_s_ às noss_as eSposas, às-nossas ir
mãs, às nossas mães e às nossas filhas. E _a_m
pliando esse amor e essa solidariedade _do lar, 
há o comportamento social, para que, reaJmente, 
exista essa harmonia tão_ desejada ao longo dos 
milênios, da igualdade efetiva, em todos os cainw 
pos, do homem e da mulher. Louvo V. ~ pela 
iniciativa e me associo,_ em meu nome e no de 
meu Partido, a esta homenagem justa que _está 
prestando ao outro lado da nossa vida, às nossas 
companheiras - as mulheres. 

O SR. JOÃO MENEZES -Eminente Sena
dor Mário Maia, fico.Jhe muito grato péla interVen
ção. Estou certo de que V. Ex" e seu Partido. tam
bém, colocarão como bandeira a defesa das mu-
lheres brasileiras. 

É preciso que saiamos das p~avras, que- ~a-. 
nios dos regulamentos, que saiamos dos estatu
tos e partamos, realmente, para enfrentar o pro
blema. É durissimo enfrentar esse problema so
cial, porque a nossa mentalidade ainda nãO alcan
çou o ponto determinado capaz de reconhecer 
o que sofre-a mulher brasJ1eira, sobretudo a mu
lher carente. 

É no problema da mulher, quand~ ~~~ Ír~ta, 
sobretudo, dos problemas de seu corpo, que en
contramos· a grande desigualdade social. A mu
lher_ de recursos, a mulher abastada, quando_ tem 
qualquer problema de sua saúde, qualquer que 
seja, tem condições cde procurar os meios técni
cos, os meios científicos, as condições propícias 
para a_ defes~, ,de sua_ saúde e de seu corpo. E 
a mulher carente, a mulher pobre,-a mulher mise
rável? Essa não tem, e essa é a grande maioria 
das mulheres. E é por .isto qúe- algo qUe, ries$a -

_lJJ_ta_em que nos empenhamos todos os anos 
no "Dia Nacional da M~lher", levalnos serilpre, 
na rua, essa bandeira de que a mulher carente 
precisa ser olhada, precisa ser protegjda, _se é 
que não queremos presenciar uma mortalidade 
terrível, absurda, abje~, como esta que acaba
mos de ver no levãntamentO teit() efn 1984. E 
em todos _os anos o problema é o mesmo todos 
os anos a situaçáo ê Cada vei-ffiais alaimente. 

Sei -que é difícil, sobretudo para nós políticos, 
-é m~ito difícil enfrentar certos problemas, mas · 
pre_c1samo_s enfrentá-lo, _porque nele reside um 
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dos fatores principais e primordiaiS para o-'-cresd- _ 
menta e para a melhoria do estado sanitário da 
saúde do Brasil e, sobretudo, do crescimento nos
so povo. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES - Pois não, emi
nente Senador. 

O Sr. Ney Maranhão- Nobre Senador João 
Menezes, V. Ex" está hoje homenageando a rainha 
das criaturas. Como Líder do Partido Municipalista 
Brasileiro, não poderia-deixar de me associar a 
esta homenagem, porque neste momento esta
mos ouvindo com atenção seu pronunciamento 
e, ao mesmo tempo, estamos lembrando de_ nos
sa mãe, aquela criatura que tudo perdoa. aquela 
criatura que tudo sacrifica pelos seus filho_s, Neste 
instante,lembro-me_da_n:n.Ilher nordestina, aquela 
mulher sacrificada, aquela mulher que tudo faz 
por seus filhos e a quem precisamos -dar mais 
justiça social. Parabéns, Senador João_Meneze:s,_ 
pela magnífica oração que V._Ex-, neste momento, 
está pronunciando no SenadQ Federal em home
nagem à rainha das criaturas, a mulher. 

O SR. JOÃO MENEZES-- Muito obrigado, 
Senador Ney Maranhão. O aparte de V. Ex!', para 
mim, tem uma grande importância, porque V. 
Ex" que é homem do sertão, do sertão _çlo Nor
deste, conhece, "'087 pari passu, o que passa a 
mulher do sertão, o que passa a mulher carente 
do sertão, como eu conheço, pari passu, a mu
lher da Amazônia; a- frililher carente clã Amazônia, 
como conhecemos o que passa, pari passu, a 
mulher que habita os morros e os subúrbios do 
Rio de Janeiro e dos grandeS Estados, como o 
Rio de Janeiro e São Paulo. 

Esses problemas têm que ser foc~izados, por-
que, se não· os focalizarmos, se não os trouxermos 
a lume, s_eremos os responsáveis por essa desor
dem que aumenta cada vez ma_~ noPars, seremos 
os responsáveis por essa situação miserável em 
que vive grande parte da população brasileira. 
Tetnos _que enfrentar esses problemas, dando, 
à mulher carente, condições para que possa ter 
o mínimo de saúde, para que ela possa ter o 
mJnimo de condiçõ€:s para criar sua família, de 
criar seus filhos e, conseqü:enfemente, poder tra
balhar. 

Sr. Presidente e Srs. Senadót:.es, d_epois d00 da
dos estarrecedores_que acabamos de deixar e"soi· 
tos nos Anais do Senado, queremos focalizar, com 
todos os responsáveis pelo nosso País, esses pro- _ 
blemas que se vê surrupiando da opinião pública 
e que, por essa ou aquela razão, não sã.o divulga
dos ou enfrentados. Esta é a realidade. Os m€:íos 
de comunicação transmitem tudo o que se passa 
neste País, mas o problema que aflige a mulher, 
o problema que está liquidando a mulher brasi
leira, o problema que está abrindo, todos os dias, 
mais sepulturas nos cemitérios, o problema que 
está ocasionando, cada dia, mais mulheres defi
cientes e aleijadas, esse problema não está sendo 
focalizado. Temos que enfocar, temos que ter a 
coragem de focalizar ess_e problema, para que 
possamos, no dia de amanhã, enfrentá-lo e come: 
çar, pelo menos, a -obter resultados positivos. 

Ao finalizar, quero -dizer que, durante longos 
anos tais honras me deram, quando Deputado, 
de representar o Conselho Nacional das Mulheres 

gl!e tem a presidi-lo essa figura extraordinária de 
mulher que é a Dr" R0my Medeiros da Fonseca. 
Foi ela uma grande incentivadora para que eu 

'tivesse a coragem, o- descortino e o sofrimento 
de enfrentar, publicamente, problemas gravíssi
mos que afligem a mulher brasileira. 

/4.5 noSsas últimas palavras são -de homenagem 
à D. Jér6nyma Mesquita, que foi uma das grandes 

-iiiiciadoraS deste rriovfmento em defesa das mu
JQ~res que hoje continuain9s, com muita hOnra, 
e-na certeZa de qUe estamos prestando wn grande 
serviço à população brasileira, especialmente, à 
carente_ que necessita de amparo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em norõe da Mesa Diretora do Senado Federal_. 
associo-me à homenagem que o Senador presta. 
neste instante, ~o "Dia Naciona1 da Mulher", por 
iniciativa do nobre Senador João MEinez~.S. -

Ao pronunciar estas palavras, desejo salientar 
, qlie a mulher tem conseguido, graças à sua luta 
diuturna dentrõ da Sociedade brasileira, urrla pafl::i
cipação crescente Ii.ão apenas na nossa vida pú
blica, mas, também, na nossa atividade privada, 
haJa vista, há pouco tempo, a decisão tomada 
pela J\ssembléia Nacional Constituinte, aprov_an
do matéria pertinente aos dfreitos da mulher, am
.P~~rn_e.nte consagrados ria nova Carta que há de 
ser promulgada, livre e soberanamente, pela As
sembléia Nacionar Constituinte, que está na fase 
final de seus trabalhos. 

Não preciso reportar-me aos exemplos extraor
dinários e dignificantes que a mulher brasileira 
n_os trouxe em lances memoráveis d_e nossa Hi$tó-

-= n~~-0 q_~~ s'ei é que _ela me~~_esta hoin-enãgefn. 
T9dos os segmentoS de llossa scidedade estão 
cada vez mais çonscientizados de que no~ Brasn _ 
nãO pOde haver qualqUer discriminação, nem de 
raça, nem credo, nem de sexo. Temos que asse
gurar a todos, indistintamente, os mesmos direi
tos e_ os mesmos deveres de. cidadãos. Esta será 
a liriha da nova Constituição do Brasil. - · 

Portanto, como-diss_e, neste instante, reverencio 
não apenas a mulher brasileira, inas a mulher 
de .todo o mundo. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra só nobre Senador Ney Mara
nhão, como üder do PMB. 

O SR. NEY MARA!'IHÁO (PMB - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. Sena_dores.:. _ _ _--

Com a humilde experiência de empresário e 
_político, vejo o aumento do déficit público no Bra-

- sil,à falta de competência do Goverrio ou a má 
re de teqto_cratas encastelados em lugares estra
tégicos na máquina administrativa do Governo 
Federal, continuando a usufruir das enormes faci
lidades ~s estatais. No meu entender, a solução 
clara e lógica para o déficit público está somente 
·em privatizar imediatamente as estatais, que estão 
devorando nossa_economia, e nã.o ter_o desplante 
de penalizar a valente e s_ofrida classe dos funcio
nários públicos. Com o congelamento da URP, 
o empresário brasileiro também não dev:e ser pe
nalizado, pois não existe mágica para equilibrar 
o orçamento das empresas. Assim, o_ grande pre
judicado é a grande massa do operariado na
cional. 

Eu, pessoalmente, não compreendo_ esta de
mora ern privatizar esses elefantes brancos:: Com 
exceção das empresas de segurança nacional, 
que são muito poucas e que o Congresso brasi
leiro conhece muito_ bem, todas as outras deve
riam ser privatizadas. 
_ Sr. Presidente e Srs. S~i)~dores;- como repre
sentante do povo pernambucano, não~estou aqui 
para fazer oposição sistemática ao Governo José 
Samey, e, sim, para colaborar com o Governo 
Fedefal no que for benéfico para o Brasil. ASslin 
sendo,_ na minha concepção, vejo que as medidas 
paliativas que o governo federal_ está tornÇ~ndo 
no._que concerne ao déficit públiCi:)' todos nós sa~ 
bemos até_ ag'oi-a não tiveram nenhum resultado 
prático. Assim, o caminho a percorrer deve come
çar pela privatização das empresas. Dou-lhes um 
exemplo concreto de ontem, para comprovar mi· 
nha tese de hoje: a história de uma das maiores 

-empresas privatizadas do Nordeste. Trata-se da 
Companhia Pernambucana de Borracha_Sintética 
(Coperbo), que, concebida pelo Governador Cid 
Sampaio, foi- criada para acelerar -o desenvolvi~ 
menta económico de Pernambuco. A empresa 
era- o infdo de wn processo de_ industrialização 
do Estado, sob a livre iniciativa. 

Para esse proJeto, o Goverr1o do Estado parti
dpou com um adicional de 0,5% Qo hoje !CM; 
os_p_roprietáriosce a comunidade tamBém partiCi
param. Na época, a Coperbo absorveu os exce
dentes do álccol e de melaço de_ toQo Q Nordeste, 
e a produção de borracba.sintética resolvey dois 
problemas: 

1 ç) o excesso de álcool; 
.. 29) a escassez da borracha natural. 

Em- {959, a Coperbo- começou a produzir o 
butadi~p.o a partir do álcool, convertendo-o em 
ela~rpmerq sintético; em J~G;). a proâução pre
vista era de 27.500 torieladas anu@is_de borracha, 
tipo poiibutadieno, e_O (atUriunento atingiria (JS$ 
~-9 milhõe$, sendo l_OO.rriilhões de litros d_e álcool 
absorvidos, proporcionando SOQ e.mpregos dire
tos; ~m_1965, o governo Paulo Guerra a inaugurar; 
e, 1970, ela enfrentou uma grande crise: O álcool, 
sua matéria-prima, teve seus preços contidos para 
reduzir a inflação que andava na época a 17%. 
A Coperbo tinha financiamento externo e a mar
·gem ·de lucro imposta era limitada, não permi
tindo geração de recursos suficientes para saldar 
as amortizações do investimento. O álcool ca_ro 
iiwiabilizou seu emprego como matéria-prima pa
ra produzir borracha. O Governo não o sUbsidiava 
em favor da Coperbo. -

Nessa altura, a indústria petroquímica possi
bilitou ó butadieno derivado do petróleo, substi
tuirido com vantagem econômíca o produzido 
pelo álcool, oriundo da fermentação do melaço 
da cana-de-açúcar. 

A crise financeira da empresa era grande e suas 
-atMdãdes tendiam a paralisar. Foi quando o Go
vernador Nilo Coelho transferiu habilmente o con
trole acionário da Coperbó para a Petroquisil, pois 
o Eslãâo estaVa impossibilitado de promover a 
ade_quada capitalização da empresa. 

Em 1970,_ a ~~~!:flbléia Estadual aprovou a 
lei, autorizando a transferênCia ao controle acio
nário do Estado para a Petroquisa As ações-fÓram 
vendidã.s por Ci$ 50/ação. A presença da Petro
quisa deu à Coperbo- a diril.ertsão político-ec_o
nômica de que ressentia, fazendo.surgir novas 
empresas; em 1972, a companhia já dava .divíden-
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dos aos acionisl:as; crri 1976, era-ampliada a sua 
capacidade de 27.500- pal'~f76.000 toneladas 
anuais de borracha e a diversificaÇão de produtos 
em 1 O tipos distintos; em 1978, o Brasil começou 
a produzir o butadieno, derivado do petróleo, ·e 
a Coperbo se liPertou da importaçãO. 

Com o incentivo do álcoOl piirã a indústria al
coolquímica, a Coperbo voltou a reutilizar o álcool 
como matéria-prima para produzir não o buta
dieno e, sim, o aldeído acético, com o ·qual se 
chegaria ao acetato de vinila, carro-chefe da in
dústria alcoolquímlcil. O Pafs se livrou da impor
tação do acetato de vinila. 

As restrições econômicas do_:OoVerno-- amea
çaram a Coperbo. Então, c11níciãtNa Privada lhe 
ofereceu 25% das ações da COmpanhia Alcool
químlca Nacional, Com uma única condição: de 
a Coperbo produzir 80.000 toneladas anuais de 
produtos básico_s para o funcionamento_ daquela 
companhia. Com essa medida, os produtores de 
álcool da região comerci211izafiã:ri1 Uln adiciOrial 
de 130 milhões de litros de á]çOQ[ por ano. 

Em 1982, a Coperbo foi induída entre as em
presas que o Governo Federa1 pretendia privatizar. 
No fim desse ano a Petroquisa vendeu as ações 
que tinha da Coperbo à Norquisa e à Conepar 
e, assim, o capitarvotante passou ao controle 
privado. As ações foram negociadas a Cr$ 6,74, 
embora o balanço-da Coperbo de 31-12-_82 dizia 
que a ação pelo seu valor patrimonial correspon
dia a apenas Cr$ 3,55 por ação. Ao mesmo tempo, 
a Coperbo adquiriu na Norqulsa_e.Conepar as 
ações que elas possuíam na akoolquimica pelo 
valor global de 1 ,28 bilhão de cruzeiros, detendo 
assim 100% do capital dessa companhia. 

Tornaram-se, então, a Coperbo e- sua subsi
diária, Companhia Alcoolquímica Nacional, de di
reito privado e 100% nacional, graças aõ controle 
acionárlo da Norquisa e Conepar (58%), da Petr_o
quisa (29,83), do Governo de Péinambuco (7,9%) 
e do 1M (4,27% ). 

A Companhia Alc_oolquímica Nacional já opera 
desde setembro de 1986. Foram investidos US$ 
100 milhões. A Coperbo, então, expandiu suas 
instalações, ampliou sua capacidade de produ
ção, diversificou os tipos de borracha produzidos. 
Neste programa, a Côperbo está investindo US$ 
58 milhões. Novas instalações estão sendo previs
tas, atingindo mais de US$ 85 milhões. 

Investimentos deUS$ 143 milhões provam as 
vantagens da privatização da coperbo, o maior 
complexo indystrial de Pernambuco; representan-
do em 1987: . 

- Cz$'133 milhões de IPI; 
- Cz$ 547 milhões de_ ICM, sendo a qUinta 

maior empresa em recolhimento de_ tributo esta
dual; 

- 1.303 emp-regos diretos com 5.07.2 depen
dentes. 

Os funcionários podem ganhar até 15,-7 salários 
por ano e participam dos grupos (1 ,5 salário em 
1986). 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fica pro
vado, com a história da Coperbo, que-privatização 
das estatais é caminho para o lucro e a boa admi
nistração, a fim de se acabar, de uma vez por 
todas, com o déficit público. 

O 81'. Divaldo Suruagy-Se~ ado r Ney Mara~ 
nháo, V. Ex' me permite um aparte? 
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O Sr. Ney Maranhão - Com nuito prazer, 
nobre_Senador. 

-o si'. Divaldo-Surua9Y- V. f:x!'traz_à bibuna 
do Senado ii.ão- ãp'éilás" 8 experiência do político 
que iriiclou sua vida pública, administrando uma 
pequena-cidade _do interior do NOrdeste e que 
galgou a honra de representar Pernambuco no 
ConQresso Nacional, mas Principalmente, a sua 
visão, a sua experiência de empresário vitOrioso 
que oferece para esta Casa um exemplo definidor 
da eficiência da iil1ciativa privada no campo indus
trial. Gostaria de acrescentar, ao exemplo que V. 
~ ofereç~ _ _da eXperiência vitqriosa_Cia Coperbo, 
o feriômeno ocorrido com a Salgema - Indús
trias Químicas SA., em Alagoas, empresa que, 
durante vários anos, sempre operou no vermelho, 
com prejuízos gritantes, enquanto esteve _sob o 
domínio do setor público, mas que privatizada, 
também através da Norquisa, hoje é maJor indús~ 
biª- química de salgema do mundo, com lucros 
expressivos, como uma resultante da capacidade 

-dO empresário brasileiro. Congratulo-me com V. 
~ pelo _discurso que pronuncia nesta Casa, ofe
recendo _ao País as vantagel)s da privatização de 
empresas deficitárias. Esta é _uma grande solução 
e o Governo Federal deve agilizar, deve concretizar 
aquilo que vem anunciando há tanto tempo e 
tão pouco tem transformado em realidade - a 
prNatização das empresas do Governo Federal. 
Meus parabéns, Senador Ney Maranhão, pelo 
magnífico discurso que pronuncia, oferecendo 
este exemplo condudente da Coperbo,lá em Per
nambuco._ 

O Sr. Ney Maranhão -Agradeço ao Senador 
Divaldo Suruagy suas palavras, como homem que 
conhece profundamente os problemas de seu Es
tado. Cpmo Governador, fez uma magnífica admi
nistração e, hoje, representa muito befTl, 1_19 Se!"!_a

~ do da República, o bravo povo_ ãlagoano. Agr~
deço a V. EX' o aparte, que enriqueceu -o meU 
discurso. 

. Termino, Sr. Presidente, condamando a Nação 
inteira. Operários, funcionários públicos, empre
sários, estudantes, todo o povo brasileiro exige 
wna rápida iniciativa do Governo na privatização 
das estatais, que considero de fundamental im
portância para a solução do principal inimigo da 
ecohóhiia nadonal, que é o déficit públtco. 

O Sr. João .Menezes - Senador Ney Mara
nhão, permite-me V.~ um aparte? 

O SR, NEV MARAr!HÃO - Tem V. Ex' o 
aparte, nobre Senador João Menezes, com muito 

-prazer. 

O Sr. João .Menezes- Meu prezado e amigo 
Senador Ney Maranhão, o assunto focalizado é 
atual na estrutura brasileira e da maior impor
tância. Eviaentemente não é um assunto novo, 
porque há mUitos anos se fala, no mundo inteiro, 
nessa questão da privatização de empresas, estati~ 
zação de empresas, mas, no nosso País é atualís
simo, e atualíssimo porque o crescimento das 
empresas estatais foi muito gfande. realmente es~ 
tá dentro daqueles princípios que em Economia 
Política se diz que geralmente o poder público 
é um ffi~u administrador, o Poder Público não 
tem interes~e na competição dos negócios públi~ 
cos ... 
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O SR. NEY MARANHÃO- Aliás, Senador, 
são 178 empresas estatais. 

O 81'. João Menezes- Então, este assunto 
precisa ser debatido. E vejo que o _Senhài- Presi~ 
dente da República está.com os olhos voltados 
para o· problérila. O qué âtraPãJha rímito _é que, 
com a evolução d_o País, os problemas sociais 
também se complicaram, fiCaram muito comple
xos. Então, toda vez que se vai privatizar uma 
empresa estata1, as dificuldades surgem em gran
de quantidade e isso talvez pareça um atraso, 
mas não é, é a impossibilidade de se encontrar 
Um ineici. Pafabeníz6V Ex!' pm esta oportunidade 
que dá ao Senado de demonstrar e defender a 
necessidade de privatização das empresas brasi
leiras. Tambérri engrosso esse pensamento, natu
ralmente com as ressalvas especiais e necessá· 
rias; porque entendo que o Estado tem que atuar 
através da estatal em diversos setores da vida 
pública. O programa está sendo traçado. O Presi
dente da República está examiriando detalhada
mente este assunto e encontrará uma saída, não 
só na parte social como na parte do participante, 
porque tem que haver um interessado que queira 
engajar-se na privatização. Qüe queira arcar coni 
os-encargos sociais e com 0 estado em que se 
encontre a empresa. Isto não é fácil. Esta luta 
tem que continuar. V. Ex', estou certo, será wn 
dos porta-bandeiras nesta arrancada necessária 
Para o nosso País. Meus parabéns a V. Ex' 

OSR, NEV MARANHÃO-Agradeço, nobre 
S~nador João Menezes, seu aparte, que muito 
nos está ajudando e colaborando com essa .tese 
de grande importância. Estai-nos vendo, pela Im
prensa falada e escrita do País, que significa a 
voz do povo, que ele está interessado em que 
esses problemas de privatização sejam resolvidos 
o mais rápido posSwel. 

A Folha de S. Paulo dá o déficit__das estatais, 
no primeiro trimestre, de quase sessenta bilhões 
de cruzados. Isto significa 240 bilhões de cruzados 
no ano de 1988. No Correio Braziliense, que 
também peço para incluir no meu discurso, há 
wna medida que acho justa. O Governo está inte
ressado em privatizar rapidamente essas estatais 
quando ele cria o Conselho Federal de Estatiza
ção, para vigiar e evitar que os responsáveis pelas 
empresas tomem decisões que criem obstáculos 
a privatização. 

Vejo igualmente, como diss_e muito bem o no
bre Senador Joáo Menezes, que_ _o Governo envia 
Uma Mensagem ao Congresso - está aqui no 
Correio BI'CIZlliense o Projeto de Lei n9 616 -, 
pedindo rapidez para a privatizaçao, o que corro
bora o aparte do Senador João Menezes neste 
momento. -- -

E, fmalmente, a revista Vejll traz: 

ESTATAIS FOGEM DA REGRA DA CFP 
A Companhia de Financiamento da Produ

ção (CFP) está descredenciando todas as 
empresas de armazenagem de seu cadastro 
que apresentar indice de perda superior a 
5%. A medida visa a _evitar desvios de esto
ques - contabilizados como perdas - e, 
ao mesmo tempo, forçar éiS armazenadoras 
a inVestir mais em equipamentos. Seria uina 
boa soluçao se nãG> tivesse o seu lado discri
minatório: as empi'esas estatais, comç a Q
brazem e as centrais armazenadoras dos Es~ 
tados, vão contin11ar operando normalmente 
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com a CFP, embora em alguns casos seus 
índices de perdas sejam superiores a 1 O% . 

Desejaria que isso _t\.ldo fosse incluído no me~ 
pronunciamento. 

O Sr. Carlos Alberto - Permite V. Ex"- um 
aparte? 

O SR- NEY MARANHÃO -Tenho muito 
prazer em ouvir o rrobre representante do Rio 
Grande do Norte. 

O Sr. Carlos Alberto- Senador Ney Mara~ 
nhão, V. E>r estréia ria_ tribuna do Senado nesta 
manhã, chega a esta Casa cOm o bn1ho de um 
homem representante do povo, um homem po
pular, chega também, com a força de um Estado_ 
que sempre teve nesta Casa voies _das mais elo
qil.entes, das mais fumes na defesa da nossa re
gião, o Nordeste, e na defesa do nosso país. É 
importante a presença de V. ~ na tribuna do 
Senado Federal, com a preocupação de um dis
curso sério que profere nesta manhã, buscando 
acima de tudo, soluções para um grave, um an
gustiante problema que estamos vivendo, o déficit 
púbUco. Na hora em que V. Ex' fa1a da estatizaçãO, 
V. EX' o faz com brilho e talento_ V. Ex' é mais 
um qu_e se vem somar na grande luta por um 
Brasil melhor, um Brasil que queremos para _os 
barasiJeiros amanhã, com novas perspectivas de 
vida. Saúdo V. EX' porque as vozes de Pernam
buco sempre foram vozes a1tiss_onantes nas tribu
nas da Câmara dos Deputados e do Senado Fe
deral. 

OSR.NEY MARANHÃO-Juntamente com 
as vozes do Rio Grªllde do ['jqrte, quando, n~ste 
momento, rugindo um pouco nobre Senaçjor Çªr: 
los Alberto, ao debate, lembro-me de um nosso 
grande amigo e colega na Çâmara dos D~eputa
dos, representante do Rio Grande do Norte, o 
Deputado Djalma Marinho, grande Deputado que 
brilhou na Câmara Federal em defesa dos ~os 
interesses daquele Estado. ~ 

Portanto, Pemambuc.o ~ Rio Orª_nde elo Nqr:toe_ 
sempre foram irmãos em defesa dos altos interes-
ses do Nordeste. --·---- __ 

O Sr. Carlos Alberto - O Rio Grande do 
Norte, mais humilde, mais simples, com suas vo
zes modestas, mas Pernambuco, realmente, com 
vozes como a de V. Ex' que assoma à tribuna 
hoje com tanto brilho, tanto talento etanta:ç9mpe
tência. SoU, pois, solidário com V. EX' nesta sua 
estréia nesta Casa. 

O SR. NEY MARANHÃO- Muno obrigado 
a V. Ex' nobre Senado~:: Carlos Alberto. 

O Sr. Carlos Alberto -Ainda hipoteco irres
trito apoio ao pronunciamento que faz nesta ma
nhã, e digo da minha alegria e satisfação em tê-lo 
como Companheiro aqui, nesta Casa, primeiro, 
porque tenho conhecimento da sua Viela, hoje. 
Não sendo um homym que tenha lido sobre V. 
Ex" tenho informações sobre o seu dia-..a-dia, um -
homem popular, um homem do povo. Isto é mui
to importante para esta Casa. Qi.Je teilharrios sem
pre raízes, homens que tenham identidade com 
o povo, nascido de uma política junto àqu_eles 
que, na verdade, buscam dias melhores. R~~eb.,_ __ 
V. EJ&o meu abraço amigo, a minha solidariedade, 
o meu aperto de mão e, acima de tudo, a minha 
amizade. 

O SR. NEY MARANHÃO - 0- que mwlo 
me honra, também. 

. Q sr.' OJ.rl~s ~erto - Agradeço a v. EX' 
a 9__pQrt_unidade de ter o privilégio de aparteá-lo 
neSta manhã. -

_- OSR. NEY MARANHÃO- Muito obriQado 
a V.-~. nóbre Senador Carlos Alberto, pelo seu 
aparte, que muito me honra, corroborando com 
este discurso, pelo brilhantismo que V. Ex' acaba 
de me_dar. 

O Sr. Marco M.aciel - Permite V. ~ um 
aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Pois não. Ouço 
o ãp~rte de V. 5x:' 

O Sr. Marco Maclel- Nobre Senador Ney 
Maranhão, eu gostaria de, em rápidas palavras, 
congratular-me com o discurso de V. Ex" Quero 
dizer que, a tese_que V. Ex" defende com brilho. 
é uma tese qu~ vem sendo perfilhada pelo meu 
Partido, o Partido da Frente Liberal. Nós entende
mos, dentro-de um liberalismo moderno, que o 
Estado não deve ser empresário, salvo naqueles 
serviços de natureza especial. O Estado_ deve _ser, 
antes, agente da promoção social, deve-se preo
cupar mais, portanto, com a educação, a saúde, 
a assistência soda!, etc. Então por isto, insisto~. 
nobre Senador Ney Maranhão, que o disc:_urso 
de V. EX', além de- ser muito oportuno, guarda 
extrema consistência com aQuilo que deve ser 
o papel do Estado numa sociedade modema. É 
neste ponto de vista que quero insistir, aqui e 
agora, sobretudo, quando n6s estamos reinstitu
cionalizando _o País, através da nova Carta consti
tuçional, dando assim novos rumos à Nação bra
sileira. O Estado s6 eleve exercitar, meu caro Sena
dor Ney Maranhão, atividades econômicas quan
do elas sejam de indiscutível interes_se e para as 
quais, conseqüentemente, não caiba outro papel 
ao Estado senão o de realmente realizar ou desen
volver essa atividade. I:Yaí por que quero compri
mentar V. EX pelas palavras_ que traz a e.sta Casa 
nesta manhã e dizer que efetivamente elas são 
uma contribuição muito importante para um redi
recionamento do papel do Estado na economia 
brasileira~ 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Marco __ 
Madel, ouvi atentamente o aparte- de V. Ex"', que 
irá enriquecer muito este pronunciamento que 
faÇc) agora, no Senado Federal. 

Quero dizer a V. Ex!' que tenho grande admira
ção por V. EX' Comecei a admirá-lo com a ami
zade fraterna de seu velho pai, o Deputado Josê _ 
do Rego Maciel, de quem fui Colega em várias 
legislaturas na Câmara Federal. Comecei a _a,dmi_
rar V. !;X pelas suas posições, por ser um homem 
público que, acima de tudo, deseja o bem-estar 
de Pernambuco. Como Governador, fez um gran
de governo, voltado para o social e hoje, no Sena
do da República, representa uma grande parcela 
do povo pernambucano, o que muito me honra. 
V. Ex", neste -instante, ao_ apartear-me, está enri
quecendo meu pronundamento -e me apoiando 
nessa luta que não ê só de Pernambuco, como 
_do Brasil, qual seja, a privatização das empresas. 
Muito obrigado, ao nobre Seii:ador Marco Mac_iel. 

Assim sendo Sr. Presidente, termino minhas 
palavras, mais uma vez fazendo um apelo ao Go-
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vemo .José Samey, para que, urgentemente, co
mo· a Nação toda espera, faça essa privatização 
não hoje, mas ontem. 

(Muito bem! Palmas.) 

- DOCUJVIENTOS A QUE SE REFERE O 
ORADOR EM SEU PRONUNCIAMEfrrO: 

Folha de S. Paulo - 3 de maio de 1988 

"DÉFICIT DAS ESTATAIS SOMA 
Q$ 58 Bi NO !• TRIMES1RE 

Da Sucursal de BrasHia 

As 178 empresas estatais do s~tor- produtivo 
acumula,r~_m no_ primeiro trimestre do ano um 
déficit operadoilal conjunto de Cz$' 58 bilhõ_es, 
equivalente a 0,08% do PIB (Produto Interno Bru~ 
to). 

Mandar e Qbec:lecer 

Incrível país este, onde o GOverno precisa poli
ciar o Governo para que ele não prejudique o 
próprio Governo. Não se trata de um drama do 
absurdo, mas de um fato real, cuja existência aca
ba de tomar-se nítida em decisão_ trM_sparecida 
nas tintas e letras frias da Imprensa, que não inven
ta nada. 

O fato é transparente, como se diz agora. As 
empresas estatais enquadradas na categoria de 
privatizáveis estão com seus orçamentos vigiados. 
Vigiados por quem? Pelo Conselho Federal de 
Desestatização. Vigiados por quê? Para evitar que 
os responsáveis pelas empresas não tomem deci
sões que criem obstáculos à privatização. 

Antig~mente, se dizi;:3 que manda quem pode 
e obedec_e__quem tem juízo~ Se tentarmos entender 
a realidade brasileira de hoje pelo velho -aforismo, 
verifi~remos como marcha aceleradamente a in~ 
sensatez de nossa administração pública, eriiiO:.
dos os- seus escalões, onçle manda quem não 
pode e não obedece que deveria ter juízo. 

En_c_an_:egado de _vi_giar as estatais, o Conselho 
Federal de Desestatização predsou até mudar de· 
nome. Antes, chamava-se Conselho Interminis
terial de Desestatizaçáo. ~!?_C?_is, mudou o nome 
a pretexto de expressar a ampliação de sua com~ 
posição com representantes de trabalhadores e 
empresários . Mas o que menos deveria importar 
é o nome. Mais importante é autoridade." 

"PRES!DÉNTE PEDE A<ITORIZAÇÁO 
PARA PRIVATIZAR TUDO 

O Projeto 

O Projeto de Lei n~ 616l:erii a peitas óito artigos. 
Pelo artigo 2~. fica o Poder Executlvo autorizado 
a pi'omover a alienação de ações representativas 
do capital de empresas estatais, por meio de mer
cado de títulos e valores mobiliários. "maÍltendo 
apenas a propriedade das ações necessárias ao 
exercício do poder regulador". Já no artigo 39, 
prevê-Se Que o estatuto social das ~mpresas a 
s_erem alienadas estabelec.erá a criaçª-Q de ação 
ordinâri? de "classe espe_cial" que assegure à 
União alguns privilégios, com vistas ao exercíció 
de seu poder regulador. 

Dentre _esses privilégios sã_o_destacados os de 
convocar e iilstalar assembléias gerais para apre
cia( matérias que impliquem na alteração parcial 
do objeto social da companhia: polítiCa de preços 
ou tarifas dos produtos ou SerVi~os das com_pa-
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ntüa, de investimentos; incorporaçao da campa~ 
nhia a outra, destituição de administradores e can
celamento da ação ordinária espeCial, entre ou
tros. 

Pelo artigo &, as disposições previstas na lei 
somente não se aplicam à Petróleo Brasileíro S.A 
- Petrobrás." 

Durante o discurso do Sr, N~y_Maranb~o, 
o Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência que_ é ocupada pelo 
Sr. FraiJclsCo RoUemberg, Suplente de Se
cretário. 

O SR.. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad, como Líder do PSJ3. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Como 
Uder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H) Maio de 1988 

Sr. Presidente~ Srs. Seiladores, o motivo _que riados, ao sacrifício dos funcionários. ao congela
me traz hoje a essa trib\Jf\a e$1:á relj:!.çionado com mente- da URP na sua integralidade. Assistimos, 
vários enfoques da política _ec_o_nôrnico-finaoc~ira_ como V. Ex"vern falandÇ>, a esta questao do paga
do Governo e_ de suas_ inco.erências. Ouvimos e mento em OTN. do Imposto de Renda, que vai 
lemos declãração do Miffistro da Fazenda_ de clue, atingir mats os assalariados. Agora este tri-leão, 
caso a Justiça mantivesse _aquelas liminares cori- o leão trim~stral, também vai atingir mais os assa
cedendo a (JRP __ a mais_ de quareq_ta empresas, lariados e os aposentados, que -vão som'á..__los _em 
o Governo não- teria ou_trã_ sg!UÇão a não ser de- seus ganhos. E agora, asslstimos-ª- que o Gov~mo 
mitir de oitenta a cem_m_il_funcionáriõs. NO dia teria feito uma opção para retirar 660 bilhões de 
seguinte, vimos o Presidente dã R-epúblicã. decla- cruzados do déficit público, e estava fazendo algu
rar que não-procediam as declarações ~o Ministro mas restrições à transferência de recurSfõs aos 
da Fazenda a respeito das demissões do serviço Estados e Municípios, o que vinha criando a estes 
público e nas_estata:Js. uma série de dificuldades mas eles teriam afirma-

Posteriormerite, Sr. Presidente, vimos o Presi- do que isso seria necessário, para poder enxugar 
dente da República procurar os Presldentes çlos O défiCit público. E, agora, ao que estamos assü}
TribunaisdeJustiçaparadeclararquenãohaveria tindo? Está-se aproxiinando a votação do man
concUções de o Estado pagar a folha de pessoal, dato de cinco anos, como deseja Q Senhor Presi
caso fossem ma~tidas aquela)! liminares. E on- dente da República; estamos começando_ a ver 
tem,játivemosoresultadodeSsaconversaatravés a chegada a Brasília dos Governadores que se 
de uma: revogação do Tribunal Federal de Recur- dispõem a--apoiar õ mandato de cinco anos. E 
sos-de uma líminar concedida, em São Paulo, já se fala, então, em abertura novamente deste 

lnicia1mimté, quero deixar junto à Mesa llm pro- aos funcionários da Caixa Económica. crédito. O déficit público será enxugado com_ O 
nunciamento a respeito dos 110 anOs de existên- Sr. Presidente, sã_o coisas que rios dóem, çor- ganho dos assalariados, a retirada do ganho dos 
da do jornal O Fluminense, editado no Estado que estamos vendo a liberação de todos os pre- assalariados. Agora, aqueles que prometeram fi-
do Rib de Janeiro, e que atende a to.da a poPu- ços. Agora-mesmo a indústria _farmacêutica teve- car como desejo do Senhor Presidente, de cinco 
lação não só da _ç03pital, mas, principalmente, do liberados os preços dos produtos farmacêuticos _ anos, terão recebido os favoreS, essa transferência 
interior. em mais de 48%. de recursos qUe estava também congelada. Veja 

Deixarei,paraquesejapublicadonosAnaisdes- 0--problemã._do Imposto de Renda, Sr. Presi- V. EX' que não há c_n'tério. O_critériq é exclusiva-
ta Casa, o prOnunciamento a respeito de mais dente, é um verdadeiro achincalhe à classe assala- mente do interesse daqueles que querem man-
um aniversário do grande jornal O Rumlnense. ___ riada, Porcrue só. paga Imposto de Renda neste ter-se no poder de qualquer maneira. Vemos tam-

É sempre com grande satisfaÇão, que um h_ o- Pais não aquele que tem renda, porque o imposto bém as dificuldades que estão sendo levadas à 
mem público registra 0 transcurso do aniven;;ário__ é sobre salários, o funcionário é descontado na área do setor energético, tudo isso por falta de 
de um jornal. A imprensa representa 0 p!llmão fonte e é obrigado a fazer a sua declaração de um plano de_ Governo, por fal~ de uma adminis-
que assegura a democracia respirar. Imposto de Renda. Como já fiz_ uin pronuncia- tração consciente que estejci voltada, realmente, 

Representante do Estado _d_o Rio de_ Janeiro, menta nesta Casa, este ano, Sr. Presidente, decla- para os interesses públicos. Por isto, Sr. Senador, 
comovo-me sempre com a caminhada segura, rou-se Imposto de Renda até o dia 28 de abrit me solidarizo caril V. Ex' pelO :Seu pronunciamen-
trmlqüila e permanentemente ágil de o Flumi- e houve necessidade de se pagar um reajuste to. LamentO- que vejamos estas reuniões de Presi-
nense. através da OTN, a variação da OTN, a partir de derite co_m -empreSários; com-empregados, eom 

Anterior à Abolição, anterior à R~pública, ele Janeiro até _o mês de abril, o que representou, emPregadores, Sem se levar a nenhum plano, a 
tem sido testemunha dos principais lances da na prática, cerca de 68 a 70% a mais àqueles nenhum projeto do Governo; não há nada para 
nossa História. Mas nas suas páginas riãó estãÕ que pagaram uma cota única. E aqueles que vie~ ser discutido, nâo há assUnto nenhum para ser 

rem a Pagar em Ol•to prestaço"es terão que pagar abord·a-d·o. Isto e· trís' te pãra uma adffii'nistraçã .. o. registrados apenas esses fatos mais impõrtantes; · 
ali está inserido 0 dia-a-dia de todo ess_e_longo o mírumo de três-Vezes e -niéfõ a mais. lndepen- que gostaríamos de respeitar, mas que, infeliz-
período. Aí, a sua preciosidade, porque 0 que ca- dente disto, Sr. Presidente, aqueles assa1ariados mente, hão s·e-raz respeitada. 
racteriza um joma1 é sobretudo a _fotografia do que não tendo condições de sobrevivência com 
quotidiano. um Çtnioo emprego-e consegUem mais um bico, 

Quem lê o Fluminense, tradicionalmente se- terão que pagar quatro cotas trimestrais, sendo 
diado em Niterói, tem uma viSãó ampla do que que haveria umª çoincid~ncia_ da primeira cota 
ocorre em toda a Província do Rio de Janeiro, a ser paga em abrl1, Junto com a primeira cota 
na capital nas grandes cidades nas pequenas do pagamento normal dó Imposto-de Renda de-
comunas.' ' clara~. Sr. PresiQente, houve uma protelação. 

Alberto Torres, qmffnilitoU na política largo~- Então, serayaga até o fina1 do mês_ de .maio. 
tempo, e dela se retirou, tendo as~oegurado 0 _ res- E de onde e que ~em que s~ir este dmheirO, se 
peito dos seus coestaduanos e dos ouJrp..s patrí- O C~":_~e_nto d~ UR_~ e na. ~ora. em qu7 os 
cios, tem imprimido a esse jQmal 0 equilíbrio que func1onános ~~~ ~tats, funci~mános pó~~!co~ 
sempre o distinguiu. Sem reCorre: ao sensaç:io- .na_ su.ª arma ~al$ !egítfrna, a ún~c~ arm~ relV!nd.i-
na1ismo,.procura o velho órgão a notícia, a infor- ca~a, atraves 9-e uma.~reve, reMn~cam a repa-
mação, ·o que lhe tem garantido a confiança de slç_':-?_ da URP, sa<? demitidos sumanamente, com 
leitores cada vez_mais numerosos. m_rus de 180 dem1ssões, agora, nas estatais, quan-

No dia 8 de maio decair-eu o c~ntésimo décimo do a Justiça recáõhece o direito da c<;mcessão 
ano dessa existência fecunda. Diversas foram as da URP? 
comemorações, as festividadeS, 1,10indo di-ferentes 
segmentos da comunidade, mªs todos irlnana-
dos por um único sentiment_p_- a_ ef4,sã() pelo 
significado da da~. __ 

Da tribuna do Senado, os-nO-SSos cu(npnffien
tos à direção do O Fluminense e mais que isto, 
os nossos votos que o se.u exemplo de digrUdade 
e eficiência frutifique entre os que sabem que 
sem uma imprensa livre e idónea é impossível 
a verdadeira democracia. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me V. 
Ex' um aparte? - · -

Ç)_SJJ!JAMIL:HADDAD-Comgraridesatis
fação, nobre senador Jutahy ~galhfteS. 

o si. JutilÍy Miígau.ãe. ...:. Senaaor Jarnil 
Haddad, é realmente difícil compreendermos a 
açáo administrativa, ~quer projeto deste Go
verno, porque ~ a sacrifido dos assala-

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador 
Jutahy Maga1hães, V. Ex!', com o seu aparte, dá 
outros subsfdios ao proni.mdafnEmto que venho 
fazendo, justamente nessa falta de programação 
por parte do Governo Federal e, o que é pior, 
sempre voltada para as classes de arrocho salaria1, 
as classes menos favorecid~s. Neste momento 
em que a inflação oficial é _çle 21%, na prática 
ela é maior, congela-se a_ URP e se faz o paga
mento do Imposto de Renda com a variação da 
OTN de janeiro a abril, correspondendo a 60% 
e pouco por cento; ainda vem o trileão. Se:ria 
cobrado em abrl1, passou-se para maio. Quem 
é que está em condições de poder pagar? Não 
tenho dúvida de que será neste _ano a maior ina
dimplência de Imposto de Renda em nosso País; 
não por vontade do contribuinte, da classe mêdia; 
é por falta de condição de pagar. Não há como 
- dinheiro não é borracha, não estica. O aSsala
riado vive, puia e simplesmente, do que ganha. 
Quando ganha um pouco mais, é pOi'que é apo: 
seritado ·e- arranjou outra fonte çle trabalho; ele 
tem que pagar, trimestralmente, quatro cotas 
anuais. 

Sr. Presidente, não entendo, às vezes chego 
à conclusão de que existem elementos no Gover~ 
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no interessados novamente no regíme de exce
ção. 

O Sr. João Menezes - Peonite~me V. f:xi' 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. JAMIL HADDAD - Darei o aparte 
a V. Ex" corri" a m-aiOr satisfação. _ _ _ 

1.,lin aparte ao Senador João Menezes, represeh- num lugar aí qualquer do Norte/Nordeste, era he-
tando aqui -vejo apenas o Senador, hoje, na rói nacloitafna televisão. Então, está tudo assim, 
Casa~ a defesa do Poder_Executivo. - ninguém tem garantia. Daí talvez o Presidente 

O Sr: João Menezes _ Eminente Senador, achou que o artigo era atual, e ninguém pode 
eu respeito_ ffiuitõ'V. EX'- porCjUe- recOnheço que dizer que nã-o seja. Dizer que não é atual, é fugir 
todos os posicionamentos que v. fx!' me faz com da verdade. O <iue o Presidente está fazendo é 

.Q maior pensamento, de que_ está realmente de- empregando todos os seus esforços no sentido 
Sei que são homerl$ que têm experiênéia polí

tica que sabem que toda ação provoca uma rea
ção igual e em sen_tid_o oposto, 

fendendo a realidade; ô que lhe parece melhor, de encontrar uma solução e essa solução não 
__ o que entende que é melhor para 0 País. Mas_ sai sem o sacrifício. Veja V. Ex.• a URP referente 

o .emin.ente Senador Jutahy Magalhães, no seu aos funcionários; entraram na Justiça e a Justiça 
A partir do momento em que há arrocho violEm

to, em que há uma inflação ascendente, a_ reªção 
da classe trabalhadora será no sentido reivindi
catório. E essaS- r.eivindjCações irão aumentando 
num crescendo, e não tenho dóvidas_de que há 
interesse nisso, por parte de algumas pessoas 
-inclusive, foi a· m<mcbete de ontem de O Glo
bo, a de que seriam convocaóos _re$eivistas, pelo
Exército, pelas Fo-rças Armadas, para a manu
tenção da ordem no nosso Pais. Multo estranha 
esta colocação, Sr. Presic;lente, uma coisa que não 
ocorreu nem nos vinte atJOS _!fe clita_d_ura, neste 
País. 

Existem pessoas interessad~s nurit possível 
confronto, estimularido, para justificar perante a 
classe m_ê_dia ~_que se sensibiliza, em determt
nados momentos, com a viabilidade de movimen
tos em ·que já não se acredita mais, como o comu
nista, na América U,.tina, que justificaram regimes 
militares atrás_ de regimes militares -, um novo 
regime de exc:eçãQ'" 

E há contradiÇões, indusive na área militar. Ve
mos o emtnente Ministro. deçlarar qUe é!S Forças 
Armadas não admitem quatro anos para o Presi- _ 
dente da República e vemos o Cornanc@nte elo 
ill Ex-é~ito dedarar que a Constituinte está traba
lhando como deve, que a Constitui(;ão está Sendo 
ahamente positiva para o povo brasileiro e que _ 
qualquer decisão da Assemb_léia. Nil.!:ional Consti
tuinte terá que ser acatada pelas autoridades civis 
e militares. Então, há uma contradição flagrante: 
o Comandante do lll Exército faz uma d~çlaração~. 
contrária à do Ministro do EXército, --

Sr. Presidente, no meio disto, vemos coiSãs 
mais ou menos irânicas. O Presidente da Repú
blica Congratulou-se <:om o Sr. Roberto Marinho 
por um longo editorial publicado, há três ou_qua
tro dias, em O Globo. No entanto, aquele editorial 
diz o seguinte, Sr. Presidente: 

"Não há segurança nas cidades, não há 
tranqüüfdade no campo, não há diretrizes de
finidas para õiientar a programaÇão dos em
presários nem as reivindicações dos assala~ 
riados." 

Sr. Presidente, é o reconhecimento da incom
petência, quer dizer, elogia o Sr. ROberto_Marlnho 
que escreveu o editorial em que faz eªsa:s coloca
ções que mostr:am a inçompetência por parte do 
Governo, e o Senhor Presidente da República re
mete um telegrama congratulando-se com aque
le editorial. Sr._ ~-e.sjd__ente, isto é cômico, isto ... 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex' permite 
mais um aparte? (Assentimento do o_rador.) 

É a confissão de que não ê Sua Excelência 
que está dirigtndo; são outros, então. 

O SR. JAMIL HADDAD - Sr._ Presidente, __ _ 
não quero alongar-me no meu discurso, mas, · 
antes de encerrar, darei, com a maior satisfação, 

_aparte, disse uma coisa interes.sante que, hoje, mandou pagar contra o que o Governo estabe-
há _uma'luta daqueles que querem se manter no leceu, vai-se cumprir o que a Justiça mandou, 
poder. Eu completaria dezendo que é uma luta mas,apesardisto,sefazgreve.Ora,seháajustiça 
cf_aqueles que querem_tomar 0 poder. Então, daí, para resolver se paga o_u não paga, não precisava 
fica esta confiiSao tcidci Uns querem tomar e ou- a greve, porque a greve é anarCjuia. A greve é 

'tros querem ficar, na optnlão do emiliente Sena- qué éstá levando este País à des_ordem. Vou aqui 
dor Jutahy Magalhães. E, V. Ex!' vê, eminente Se~ repetir, ·com a rr'linha resposabilidade de Senador, 
nadar, o seguinte~ o País atravesSou e -chegou ·-de homem público; a greve no País, hoje, é revo-
a uma situação ·caótica JX;:la orientaÇãO que lhe lucfonárla. É uma greve para desestabilizar o pc-
foi da~ª na ,p_~rte ec_o~Ê_mic~ e: fi~~ceira Primei- der. Ela se faz todos os dias. Não adianta dar, 
ro, o Ministro Dilso_n Funaro, depois o Ministro hoje, um aumento de 20% ou 30%, porque daqui 
BresserPereira,toaos.origináriosdomaiorPartido a 20 dias volta a mesma greve, volta a mesma 
à época, que era -o PMDB. Era 0 PMDB que dava - -situação e vofta a mesma reclamação. Então, esse 
cartas, que mand~.va, que ganhou eleições em fenômeno temos de ênfrentar, nós todos, homens 
quase todos os Estados brasileiros, com exceção público_s, porque, senão_enfrentarmos e não cola· 
de um,_ usando o Governo do Presidente Samey borarmos com o Governo, pois também somos 
e, afinal, levaram o País a esta situação difídl. Gõveni.o, somos tim poder e temos responsa-
- ~O gue e:;fâ fâzêndo 0 Presidente d&, República, bilidade com isso, se ao invés de ajudarmos fo-
agora? Está procurando tomar pé ilêsse ca-05 a -- mentarmos a desordem, para aonde vai este País? 
que foi levado na economia,.as finanÇas e a parte V. Ex!' disse que no tempo ·da ditadura não havia 
social. Esta ê _a grande verdade. Então, quando nada disso. Reafmente não havia. Agora há, por 
o Presidente convtdã OS -PreSJderites dos trêS, Tri· quê? Porque não é ditadura. Agora há democracia 
bUnais para conversar ou para fãZ-er uina expo- - em toda a sua plenitude. 
siç~o de _como está õ"País,. como deixaram este lóda vez que a democracia ultrapassa o seu 

__ País, corri essa política econômi<:a e fmariceira direito ou ultrapassa o rrieu direttó, lssó não é 
danosa em todo~ os sentidos.· · · mâis democraci_a, isso é anã:rquia, é onde estamos 

O SR.. JAMIL HADDAD _Mas lei é lei, nobre e nãO podemos· cooperar p·a:ra que e_ssa anarquia 
continue; devemo~nos unir~juntar nossas idéias, _Senador. Lei é lei. Çom qualquer que seja a situa-

ção, lei_ é para ser cumprida. nossos pensamentos e encontrar uma saída, por
-que a situação não é fá.eil. Ninguém vai dizer que 

O Sr. João Menezes- Quando Sua Exce- a situClção é fácil. Agora, o Brasil tem condições 
_I~I"!_c\a che9_a_ e_ rriostra- -a sttuaçâç_·$~ que~ está de sãil-. O Brasü sempre viveu dificuldades e não 
o País, com as !_eis~~ estâo ar, Cofl:l_as van~gens __ Cafu·no-abisn1o, nem vaf cáir. O Brasil tem colldl
que es~o sendo concedidas ou foram conce- -çõés de recuperaçã_q~ O de que precisamos é 
di das, todo mundo r&Ialna: "Ah! paiece uma cai-- teimas mais sensibilidade e riiats t;ranqüillâade. 
Sã-dO õutrq _!fluncj_o, o_s Mip_~tros. dos Tribunais Precisamo-nos convenc;er de que essa luta entre 
conversarem:comoPresidentedaRepúbliCci".Po- oS pOderes, essa lUta pessoal, não leva~ coisa 
de haver coisa roais simples! Pelo contrário! É nenhuma. Não quero referir-me à fala de V. EX' 
o interes-Se dq -Presidente_ da E,epública de dar V. EX está fazendo um exam-e dos fatos que estão 
Coi1heCimentO, aos põderes coiistituídos, do' que acontec_enao é que são verdadeiros. Estão ae.on-
está acontecendo, do que está-se ven'ficando. V. tecendo~ mas estão acontecendo como canse-
EX falou que editorial de O Globo acentuou a qüéncia de outros fatos, e;- se-·rião procurarmos 
inseguridade do campo;·a inseguridade das cida- coilsertar esses outros fatos, isso vai continUar. 
-des, e mais uma_o~tra, eu não anotei aqui, que De r'náheira qUe não. quero que V. Ex!' tenha 
V. EX" disse. E quem-nega que isso ex:istê? Por __ om~uaparte,aliáslongo,comoumacontestação. 
acaso, no Rio de Janei~Q, quaf1dQ __ you ao seu Não_Quero que V. EX" entenda que a nossa posi-
grande Rio de Janeiro, onde V. Ex' e_nlpregou ção é a de reconhecer_ a dificuldade que o País 

9 brilho de sua inteligência sendo Prefelto, lá, atravessa, e que todos precisamos cooperar com 
quem nega a inseguridade que te'nlos? Não se iSso. NãOJmdemos fomentar, de maneira nenhu· 
pode mais andar na rua no Rio de Janeiro. Tem ma, a anarquia, a desordem, o desrespeito e, so-
que se ter cuidado quando se vai entr"ã.r rio auto- bretudo, o impedimento de qualquer medida que 
n16Vei e ~er se)1áõ ~~ 'ninguém-atrás. N_inguém procure soluções. V. EX sabe que há poucos dias 
mais pode levar um relógio no braço,- pOrque é esteve aqui o Ministro Maílson da Nóbrega, e que 
arrancado. E não é de noite, não! De dia, 9 horas cortou o subsídio do trigo; qual .é a notícia do 
da manhã, 1 O horas da manhã, qualquer hora, subsídio do trigo neste .Pals todo? É que q pão 
nos melhores centros. Então, há inseguridade nas aumenta de 4 cruzados e 70 centavos para 5 
-~id5'.des.Quemnegaainseguridadenoscampos? c_ryzçtQpJi, do Rio Graride do Sul ao Acre. t:. só 
Quem nega, quem pode negar? Outro dla estava isso que o_ povo sabe. Mas_ ninguém diz que isso 
vendo na televisão, à meia-noite, ou ocoisa que vai representar urn corte de 120 bilhões de cruza-
O valha: "Herói nacional". Um cidadãO, çoitado, dos-na d~pesa pública. Ninguém diz e ninguém 
que morreu, era o chefe de invasões- de terra, fala. Então, qualquer medida que o Gove_mo toma 
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não é fácil. E daí tenho confiança que este Senado, 
que é um poder moderador, e V. Ex''. como grande 
homem público que é, também dará a sua coope
ração no sentido de ajudar que se encontrem 
esses caminhos de equilíbrio necessários à nossa 
vida. Perdoe-me o aparte e não o tenha como 
contestação. mas coma_ _esclaredmento do que 
realmente julgo estar acontecendo. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador 
João Menezes, a contestação deve existir no regi
me democrático. No reglme democrático pleno 
cada um expressa seus pontos de vista, que de
vem ser aceitos ou contraditadOs; não deve haver 
unanimidade de pontos de vista, não se pode 
admitir isto em um regime democrático. No mo
mento em que a classe trabalhadora faz a greve 
e é demitida, o Presidente da Autolatina declara 
que não aceita aquele percentual imposto pelo 
Governo, disse" que iria parar de fabricar e fechar 
as portas, e é recebido pelo Presidente da Repú
blica, são dois pesos e duas medidas. A arma 
que a classe trabalhadora tem é esta, mas a infla
ção é galopante. O Pfesidente da República não 
disse aos Presidentes dos Tribunais que o aumen~ 
to do déficit se deve, também, à concessão de 
cento e poucos milhões de dólares à Sharp, de 
oitenta e tantos milhões à Transbrasil. Isto não 
foi dito! Quem paga no final a conta? Vamos so
cializar a dívida. Na hora de socializar a dívida, 
quem entra com o pagamento é o povo. O Minis~ 
tro da Fazenda hoje declara - com todas as 
letras - que, se tiver que devolver a URP, demite 
ou, então, vai repassar para o contribuinte. 

V. EX' fala no problema agrário. Nós, em 1964, 
fomos chamados de anarquistas, comunistas, fo
mos cassados, porque lutávamos pela reforma 
agrária. Em 1988, quando se tenta colocar a refor~ 
ma agrária dentro da Constituição, é a mesma 
grita do passado. Então, o problema que antiga· 
mente era eminentemente rural, hoje_ é u_m proble
ma rural e urbano. Houve um êxodo para as gran~ 
des capitais. O meu Rio de Janeiro, antigo Estado 
da Guanabara, antigo Distrito Federal, Capital da 
República sede _ _do Império, o meu Rio de Janeiro 
hoje tem 2 milhões de favelados em-450 favelas, 
vivendo em condições subumanas. Esta é uma 
realidade flagrante. Como pode alguém gerir a 
cidade do Rio de Janeiro, que era ·a seQundo 
Estado em arrecadação do fCM no Pais, transfor
mado, por interesse político, pelo Governo Geisel, 
em a capital do Estado do Rio, com uma fusão, 
querer viver apenas de ISS e IPTG?""Então, são 
essas discrepâncias que não podemos admitir. 

.O Sr. Jutahy Magalhães- V. EX' me permite 
novo aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD- Cõm a mafor sa
tisfação, ouço novamente V. -Ex" 

O Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Senador 
Jamii Haddad, quero colocar aqui, nos Anais, duas 
preocupações minhas com as posições do Sena~ 
dor João Menezes, que está respondendo pela 
Uderança do Governo, quando S. Ex!' fala que 
estamos aqui com excesso de democracia e 
quando S. Ex' declara que o Presidente está co
meçando a "tomar pé" dos problemas econó-
micos do País, depois de três anos_ de adminfs~ 
tração. E procura colocar responsabilidades nos 
ex~Ministros da Fazenda, como se nãO vivêssemos 
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num regrrne Presidencialista, em que-a tesponsa~ 
bilidade do Goveino é do Presidente da República. 
Por isto,-o Presidente pode passar um telegrama, 
como esse de apoio ao Dr. Roberto Marinho, -pelo 
artigo que critica o Governo, porque talvez não 
se-_ Sinta respOilsã_Vel pelo que se _passa no seu 
próprio Governo. Eiltão, Sua ExCelência pode 
passar um telegrama -de apoio, porque acha que 
tudo é normal, tudo é natural, tudo está aconte
cendo sem nenJ:l_uma re~por,t~abüidade da parte 
dele. Estamos vivendo em um regime presiden
cialista. Infelizmente mas estamos. Quem é o res~ 
ponsável pelo regime presidencialista? Quem é 
o re_sponsáv_el pela nomeação dos seus Ministros? 
Quem é o respOrisáVel pelã. Ifrilia da política eco
nómica do seu Govemq? O Presidente da_ Repú
blica._ S_erá que somehte agora Sua Excelência 
está ''tOmando pé", tomando conhecimento do_ 
que se PetSSa, no seu Governo, na área da econo
mia? Estranhei muito- essas declarações e fiquei 
preocupado. lao preocupado também em rela~ _ 
çãO ao q~e pare_ce eXistir, de se forjarem confron
-~s en~~ C?~ pocferes. A~ompanho esta situação 
com certa preocupação,-como V. EX já teve opor
tunidad~ ~e falar. Não vejo esse confronto entre 
poderes. Talvez sejà o despreparo para a política 
nacional e haja discordância de opinião. Não há 
nenhuma preocupação com discordância de opi~ 

- -nião, são duas coisas completamente diferentes: 
discordância de opinião e confronto entre pode~ 
res. Manifesto minhas preocupações relativamen~ 
te a essas colocaçõesJei~ aqui e espero nãoeste
jamqs tendo preocupações com excesso de de~ 

__ mocracia no Pafs. Estamos numa democracia e 
deveremos exercitar a democracia na sua pleni
tude. Não confundimos anarquia com democra~ 
cia, mas _excesso de. democracia não conheço. 

O SR. JAMJL HADDAD - Nobre Senador 
-Jutahy Magalhães, V. EX' reitera o que venho de
clarando, e quero, neste momento em que nos 
estamos aproximando do finai do primeiro turno __ 
de votação da futura ConstitUição deste Pais, pre~ 
gar aqufuinà páCi1iéaçãO.da Nação brasileira. Va~ 
mos votar a anistia, não só militar, mas a anistia 
Civil; daqueles que, defendendo os seus interes
ses, os interesses _das suas famílias, através das 
reivindiCaÇões sal8riais, terlham sido demitidos 
dãs estatãis, do Serviço Público, para que possa
mos padficar a Nação, pórque ouve-se o Presi· 
dente da Repúblfca reunir~se com lideranças sin
dicais, reunif~se com empresários, represen:tantes 
sjndicais, no entanto, poucos dias depois, baixa 
ordem no sentido de demitir do Serviço Público, 

· das estatais, vários representantes, inclusive de 
lideranças sindicajs . 
____ É a hora da pacificação, é a hora de votarmos, 
ná-s Disposições Transitórias, essa emenda, e exis
te a emenda 9º Senador Humberto Lucena, exis~ 
tem emendas de outros Companheiros Deputa~ 
dos, para que possamos fazer uma fusão e paci
ficar a classe trabalhadora deste País, com a anis~ 
tia e retomo dos líderes_ e dos trabalhadores demi~ 
tidos quando reiv:ü!cficavam seus justos direitos. 

O Sr. Severo Gomes - Permite V. Ex' um 
-aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD- Antes de encerrar 
o_ meu discurso, ouvirei_com prazer o nobre Sena~ 
dor Severo Gomes. 

Maio de 1988 

O Sr. Severo Gomes- Nobre Senador Jamil 
Haddad, o discurso de V. Ex" é oportuno por várias 
razões. Primeira, pertencemos a uma Casa qUe 
faz as leis. Devemos ser os primeii'os a defender 
a obediência à lei, e não aceitar que sejam feitas 
pressões para que os jt.Yzes _ c:lecidarn contra a 
lei, diante de circunstâncias objetivas do dia~a~dia. 
A lei é feita para ser respeitada. Somos nós, Sena· 
dores,_os primeiros que têm a obrigação d_e exigir 
o cumprimento da lei, cumprindo~a também. Se· 
gunda, os_ movimentos sqdais que reivindicam 
_melhores padrões de vida, e uma participação 
maior nos frutos do trabalho comum, estão na 
história do progresso do capitalismo ocidental. 
O que foi a história da Inglaterra e dos Estados 
Unidos? Acabamos_ de comemorar o 1" de Maio, 
devemo-nos lembrar que esta é _a data do Massa~ 
cre de Detroit; quer dizer, quando as contradições 
da_ sodedade vêm à luz d_o soL No meu Estado, 
e também no Brasil inteiro, a década de 20 foi 
a_ década do primeiro salto do nosso desenvol~ 
virnento industrial, que, naquela época, coexistiu 
com o início dos movimentos sociais. Em 1917, 
tivemos a única greve geral do meu Estado, São 
Paulo. Um dos movimentos anarquistas levava 
à mobilização e organização dos trabalhadores, 
para reivindicarem uma participação maior. Esta 
é a história do progresso dos países industria· 
lizados. Tivemos revoluções na époCa, Como as 
de 1922, 1923, 1924 e 1930; eram fenômenos 
que mostravam as contradições da sociedade 
brasileira, e não o que se tentou fazer durante 
longos períodos: esconder as contradições, es~ 
conder os antagonismos, como se estivéssemos 
anestesiando a sociedade. É preciso que a socie
dade esteja organizada e que esses antagonismos 
apareçam à luz do sol; eles são os sinais de_ vida 
da sociedade e não os sjnais da desordem. Assisti~ 
mos ao corte do subsídio ao trigo. Falou mu1to 
bem o nosso Companhetro que significa uma 
economia importante para se reduzir um pouco 
o déficit público. É mais fácil cortar o subsídio 
ao trigo, quando se trata de impor um sacrificio 
à grande maioria da população, do que cortar 
todos os subsidios que há hoje no PaíS: sUbsídiãs 
à energia elétrica, por exemplo, no campo do 
alumínio, no Pará, e em outros, no campo dos 
ferr_os~vigas, que são importâncias muitas vezes 
superiores às do subsídio ao trigo, mas que tocam 
em interesses diretos de grupos que têm hoje, 
ainda, a força de impor essas dedsões. 

O SR. JAMJL HADDAD - A Alcna está lá 
mesmo. 

O Sr. Severo Gomes- Muito obrigado. 

O Sr. João Menezes- Eminente Senador, 
Permite v. & urri aparte? - . -

O SR. JAMIL HADDAD - Sinto-me muito 
honrado com o aparte de V.~. nobre Senãdor 
Severo Gomes. 

Tenho a impressão de que ainda muitas pes
soas não se conscientizaram de que estamos sain~ 
do de um proceSso de exceçâo, um processo 
ditatorial. Est.áillos numa (aSe dTficil da nossa na~ 
cionalidade, que é esse processo de transição. 
E há necessidade de que todos se mentalizem, 
porque a impressão que temos ê a de que durante 
estes vinte e um anos, como se fosse uma propa~ 
ganda subliminar, a população brasileira ficou 
embotada quanto aos seus direitos reiVindicat6~ 



· Maio de 1988 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) Quarta-feira 11 1327 

rios, em razão de um regime ditatorial, um regime 
de força, um regime de exc.eção .. 

Há necessidade de contradição, sim. Senador 
João Men_ezes~ não Penso igual a V. Ex!', mas quE:ro 
ouvi-lo, para discordar ou para aceitar. E- este. é 
o grande regime que queremos. Já dizia wn gran
de pensador que o regime democrático não é 
o melhor, mas não existe outro para substitui-lo; 
não é o ideal, mas é o melhor. E temos que 
pensar grande, temos que pensar no futuro deste 
País, que está atrasado, em termos não de ser 
a ohava economia do mundo, pois isto não repre

. senta nada para nós outros. Eü, médico que, feliz
mente, com 29 anos de profissão, vendo aumen-
tar diutumamente os índices de mortalidade in
fantil neste País, vendo aumentar novamente as 
taxas de tubercu1ose, de lepra, leishmaniose, es
quistossomase, enfim, maJária, como V. Ex"_ diz, 
na sua região, que se pensava que estivesse erra~ 
clicada, quero olhar o que representamos em ter~ 
mos sociais. Sermos a oitava economia do mun
do nada representa para nós. Queremos o bem~ 
estar da populaçiio brasi1eita. E essa política de 
exportação subsidiada, para que tenhamos mais 
dólares, até o momento em que haja retaJiaçã9. 
Viemos para os cento e poucos bilhões de dólares, 
como viemos há tempos, e partimos para a falên
cia, não para a moratória. mas para a falência, 
porque não tínhamos como pagar, porque já pa
gamos o que deviamos e vamos pagar muito 
mais. 

Então, essa política de pagarmos um bilhão 
e pouco de dólares por mês, de wna dívida que 
não sabemos, e eu não consegui, até hoje, nobre 
Senador, uma auditagem dela e sou membro da 
Comissão da Dívida Externa-:- primeiro disseram 
que o número de contratos era imenso, e não _ 
havia possibilidade, e que seria feito por amostra
gem, e nem por amostragem conseguimos; no 
entanto, pagam-se de 12 a 13 bilhões de dólares 
por ano de juros ela Qív:ida, e estamos devendo 
127 bilhões, Esta é a causa real da sitllação de 
miséria da população brasileira, não é a <JRP a 
causa real, são os juros ~orch_antes que paga
mos da dívida externa contraída por este País. 

O Sr. João Menezes - Permite V. Ex- um 
aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD - Pois não. Darei 
o aparte a V. Ex', para encerrar o meu disc:::urso. 

O Sr. João Menezes- Serei rápido. Quero, 
agora, entrar mesmO na contradição, para ver co-
mo as coisas estão sendo tratadas neste PaiS. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg. 
Fazendo soar a campainha.)- Solidto ao nobre 
Senador Jo.ão Menezes seja breve no seu aparte, 
pois orador já ultrapassou em quas_e 30_ minutos 
o seu período regimental. 

O Sr. João Menezes- A culpa é de S. Ex", 
não é minha. Mas, nobre Senador, continuando, 
por exemplo: aqui se fa1a na URP, que o Governo 
pretende tirar a URP. Então, se se tirar a URP, 
vai influir no salário dos functonários, dos empre~ 
gados. enfim, de todo mundo. Mas, se se mantém 
a URP, se o Governo não tem dinheiro para pagar 
a URP, vai dizer que vai demitir funcionários. Não 
pode demitir ninguém. Quer dizer, não pode colo
car a URP para parar, para ficar em c_ondiçõe:s 
de pagar, não pode demitir ninguém para poder 

pagar os que ficam. Entáo, quero demonstrar a 
_ y._ ~ e.sta c.qntr~Qiçãp _que exis~ na def!j:_s.a e 

nos ataques que se faz na politica. Temos que, 
realmente, enfrentar uma situação, aceitar urna 

- situação. Por exenlplo, Se Õ Governo fosse intervir 
na politicá dC? café, Deus o livre, São Paulo colo
caria este País abaixo! Se fosse regularizar a polí
tica do café, entrar no IBC, examinar tudo_ cQmo 
está lá, como é feito, como se sustenta o preço ... 
Deus o livre! 

O SR. JAMIL HADDAD - Mas isto é que 
tem que fazer. Não mexe porque tem interesse 
junto à classe:. 

O Sr. JoãO Meneies- Mas não é fácil. 

O SR. JAMIL HADDAD - A única coisa 
fácil é congelar a URP?! 

O Sr. João Menezes - Só se pode fazer 
quando houver a concordância das forças pOlíti
cas, quando as forças políticas meterem que, real
mente, ti~mos qUe entrar numa nova orientação. 

O SR. JAMIL HADDAD - Mas as forças 
políticas não concordaram com o-congelamento 
da URP e ela veio! 

O Sr. João Menezes -A politica do alumínio. 
Vão tirar o subsfdio da política ao alumínio, no 
Maranhão, no Pará, onde houver, no sul do País. 
E onde se vai vender o alumínio? OS empregados 
ficarão todos sem tr~balho. Fecham-se as empre
sas? Então, vê V. Ext que, no nosso entender, 
o que está faltanclo é a nossa cooperação,te~()S 
que encontrar soluções e não criar dific.uJâades. 
Isto que me parece. E o Presidente Jo~ Samey 
está empenhado em encontrar essas soluções. 
Está dis):?osto a ~nfrentar as_ difi_culdades e vai 
enfrentá-las daqui em diante". Agora mesrlio o 
eminente Senador Ney Maranhão focalizou os as
pectos fundamentais, primordiais, que é a privati
zação de várias empresas estatais. Mas isto causa 
dificuldades. O que recebi de telefonemas e_ de 
telegramas e de protestos, quando se falou na 
extinção das fundações! Que as fundações iriam 
entrar em recessão, iriam reduzir as fundações, 
iam ser despedidos os funcionários. QUéi" dizer, 
o problema não é fácil, e isso é um problema 
complexo. Mas Q Preside_l)l:e José Samey vai en
frentar esse problema e precisamos cooperar para 
que este País se desenvolva. Fica mais eSte ãparte 
ao discurso de V. Ex·~ e espero que a· receba 
COmõ ·colaboração ao que_ está dizendo a es~ 
Casa e ao País. 

- O SR. JAMIL HADDAD - Sr. Presidente, 
_encerrarei o meu- discwso conclamando, mais 
uina vez, a classe política brasileira a votar essa 
anistia para os demitidos do fundonalismo públi~ 
co e da_s estatais,_ por terem çometido um crime, 
qual seja, lutar contra a_ derrubada de uma con· 
quista que não foi Conseguida por sua luta, que 
foi conseguida pelo próprio Governo e qUe a pró
pria Justiça reconhece como válida, tanto que 

-_ 47 ou48liminares já foram concedidas no sentido 
de ser paga a URP. [nclusive o Comandante do 
Estado-Maior das Forças Armadas, Brigadeiro 
Paulo Roberto Coutinho_ Camarinha, no prime!ro 
momento ein que se falou no assunto, mandou 
pagar. Agora, é preciso, na realidade - e V. Ex" 
rriencionou o IBC -, se tem que agir por aí mes~ 
mo, em cima. É difícil, diz V. Ex', mas é dificil 
Por quê? Porque vai contrariar interess~ da cl~sse 

empresarial ou de determinados grupos da Ope
raçãoPatrfc:ia neste Pais? Não! É fácil. V.Ç.x" disse 
que deve haver um entenàimento político para 
qUe isso ocorra. Mas na hora de acabar com a 
URP, não houve nenhum entendimento político, 
foi imposto de cima para baixo. 

Penso que V. Ex' lembra bem a necessidade_ 
de diálogo político. Concordo em gênero, número 
e grau. Há necessidade de diálogo político, mas 
não o tipo de diálogo que o Presidente Josê .Sar
neyvem executando: c_on'lersa com a classe,_ç_om. 
as lideran-ças sindicais e, três dias depois, manda 
demitir os que partidparam de uma greve, no 
sentido da manutenção da URP . 

Eram estas as palavras que eu queria deixar 
consignadas, hoje, nos Anais desta Casa, agrade
cendo aos nobres aparteantes o brilhantismo que 
propiciaram ao meu discurso, já que foi um im
proviso sem maiores preparações. (Muito bem!) 

OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- ConCedo a palavra ao nobre Senador Man:;o 
Maciel. 

OSR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Pre.sidente,_ Srs. 
Senadores: 

Há um documento que, pela sua importância 
e densidade, está a merecer uma reflexão por 
parte desta Casa: trataM se, Sr. Presidente, da última 
Encíclica do Papa João Paulo II, a Sollidtudo 
Rei Socialls. 
_ Mais ·que uma contribuição a doutrin_a Social 

da Igreja, a manifestação do pontífice traz novas 
luzes à compreensão dos problemas que vive hoje 
a humanidade. 

Com efeito, âo publicar, meses atrás sua EndM 
clica, Sua Santidade, o Papa João Paulo ll, conti
nua a tradição inaugurada por Leão XIII de emitir 
da Cátedra de São Pedro, ~gro a força que tal 
circunstância confere, pareceres sobre o relacio
namento entre os homens no campo econôrnico
social-CJJltural e sua importância para a realização 
plena do ser humano nos planos espiritual e mo· 
ral. 

Na ótica da Igreja Católica a Encíclica terri um 
duplo objetivo: por um lado, render homenagem 
_ao docu_mento histórico de Paulo VI a Populorum 
Progressio, em seu vigésimo aniversário; por ou
tro, em suas próprias palavras, "reafirmar a conti
nuidade da doutrina sod.::li da Igreja e, conjunta
mente, sua renovação constante .. , constituindo 
uma comprovação do valor perene de seus ensi_
namentos. 

T e_ro_ _si dÓ, aliás, a traçiição do- Magistério dos 
Romanos Pontífices, há q).lase cem anos, marcar 
o aniversário de um documento social anterior 
no caso, os vinte anos da Encíclica mais signifi
cativa de Paulo VI com uma nova colocação que 
reafirma ou aprimora o rumO até então traçado 
pela Igreja a respeito de tais questões. 

Antes, porém, de estender-me sobre o reexame 
do problema do_desenvoJvimento dos povos que 
João Paulo U leva a efeito em sua Encícfica, valeria 
a pena debruçarmo-nos, um pouco mais, Sobre 
a_ ~_olução histórica- dos referidos text~ sci_cíais 
®Igreja desde 1931. ano d_a f:qçfcliCi!- em que 
Leã_o XIn i:ratou da Nova R_e~iQade. . 

A_ R~m Novarum frepresenta, com ·efeito o 
-primeiro grande pronunciamento ex-Professo 

sObre a queStão so<:ial, marcando uma alteração 
profunda- de atitude da Igreja perante os fenôme-
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nos econômioos e sedais. Leão XIII percebeu a 
gravidade da situação gel-ada pela ReVOlução In
dustrial no plano social, agravada pelas cx>ntro
vérsias promovidas, de um lado, pélO cãpitalismo 
levado aos seus extremos, insensível aõ estado 
de miséria a que foram relegadas as classes traba
lhadoras, e, de-outro lado, pela proposta sOc;ialista, 
igualmente exacerbada, que, estruturada, então, 
no pensamento marxista, começava a: -polarizar 
os ódios gerados pelas frustraç_®s:_dos operários 
espoliados pela ganância de patrões inescrupu
losos. Esse confronto desaguou na: fase mais agu
da da revolução social do final do SéCulo pasSado 
e início deste século. 

Em seu texto defendeu p_r_ilÍcíÍJicis- áiílda- hoje 
universalmente aceitos, que produziu talVez um 
impacto igual ou maior do que ó ·causado pelo 
Manifesto Manãsta, tal a firmeza e contundência 
com que verberou a iniqüidade da exploração 
por parte de duas correntes ecoo_ômlc~ que se 
digladiavam, concitando "a auforidad.e pública- a 
tomar medidas eficazes para assegurar os interes
ses da classe trabalhadora, sob pena de violar 
a Justiça que quer que a c::a"da u~m-Sejadado 
o que é devido". 

Quarenta anos haviam-se passado do lança
mento da Rerum N.ovarum, quando-o Papa Pio 
XI, para comemorá-lo_s, edita, em 15 de maio de 
1931' a encíclica Quadragésimo Anno, na qual 
explícita o ensinamento social de sey_ pred~es
sor. 

Nesse documento, a posição de Pio XI Se _orien
ta no sentido de apontar uma linha de conduta 
e um modelo de doutrina eqüidistantes do radica
lismo de sistemas extremistas, que desintegravam 
e corroíam o tecido social e económico das mui
tas nações, deixando os indiY!9uos à· merCê- do 
Estado todo-poderoso e da ambJção desbragada 
dos ricos, sem qualquer tipo de me-diação. 

Preconiza, então, um modelo fundado sobre 
órgãos intermediários de base cristã, capazes de 
privilegiar as comunídades de trabaihÔ, notada
mente as de nature:ta profissional. 

De Pio Xl_é a mensagem ·de valor permanente 
em- defesa dos valores éticos que devem nortear 
toda ordem ·social e econôrriica, ensinando que 
"a organização económica não pod..i ser aética, 
mas tem de sujeitar-se sempre às exigências da 
Justiça". --

Com João XXII{ inaugura~se uma nova e revigo
rante fase na evolução da doutrina s__pcial da Igreja, 
inserindo_ seus ensinamento? no âmago dos gran
des temas sociais do mundo cont~mpOràneo. 

O chamado "Papa Bom" dá novas dimensões 
à questão social, que, C::OJ!l ele, passa a ser enca~ 
rada não apenas em termos-de tensões de çlasses 
disputando os meiQS de produção e_ SeUS i'êSidta· 
dos econômlCos, fuãS em sua dimensão humana 
e universal. intui1J, c::õrTt_c:l_a,reZa-;proparçõesl)\ane
tári.as nas lutas entre classes e categoriaS sociais, 
indo muito além das coloCações fcirmil.ladas j)or 
Marx, já superadas pela própria- evolução da cultu
ra industrial. 

Em sua substanciosa "Mater e_t Magistra", de 
1961, na qual comemora, portanto, o septuagé
simo anJJda ReJUm Novarum, e a cuja nfensa
gem acres<::entaria a da êncíclica Pacem in_ T~
ris, proclama que "o avanço da história ressa)ta 
cada vez. mais as exigências da Justiça e da Eqüi
d.ade, que devem intervir não só nas relações entre 
trabalhadores e empresas .. : Más dizem respeito, 
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também, às relações entre _os diversos setores 
êCõfiOmicos, entre zonaS eê"onomicamente de
senvolvidas e zorias economicamente menos de
senvolvidas· dei1trô cfe urilã mesmã ecoriOmia na
cional, e, no -plano internacional, às relaÇões entre 
países deSigualmente desenvolvidos do ponto de 
vista écOnõiiliêo e social". 

Nela,- por p-rimeira vez, o ensino pontifício pene
tra, de modo explícito, na temática do subdesen
volyimento e dos desequilíbrios entre as nações; 
desequilíbrios que, no seu entender, não devem 
reduzir-se a uma mera questão de maior ou me
Dor grau de desenvolvimento económico e de 
seus_ ~:ésultadc;iS mà\ériais quantificáveis, mas sim 
Ser _atacadõS SegUndo as exigências do progresso 
sodal e o respeito das comunidades nacionais 
à hierarquia dos valores humanOs reais. 

Para João XXUl, entre o desenvolvimento e o 
sUbdeseriVoMm€nto a diferença não é aperias 
quantitativa (renda per c:aplta. taxas de 'natali
dade e de mortalidade altas,_ desproporção entre 
PoPulação rural e urbana, elevados tndices de 
analfãbetismq etc.}. A. diferença é, também, quali
tativa, referente a funções diversas asswnidas ou 
·impostas pelo siStema ec-onómico mundial. 

A renovação promovida por João XXIQ, que tan
ta-s e tão profundas reper<::ussOes iria ter na pasto
ral social da Igreja, foi consolidada e plenamente 
eXplicitada em tõdos os documentos do Concílio 
Vati<::anoJI, por ele inaugurado. 
~""seu_suc:::esst>r;- Pa!Jlo Vl, com a sua "Populorum 

Prõ?:fressio'\-divulgada em 1967, incorpora a te
.m~tiC2f do sUbdesenvolvimento ao pensamento 
oficial da Igreja. 

·Essa E'rir;idica representa m'ais um.grande es
fQiçg_ para qUe se repense o p[-Oblema dos povos 
-subdesenvolyidos à luz de c_ategorias_êticas inspi
rad~s _l}a fé, ~m contraposição _à decepção que 
o __ mun4_o continl.lci a experimentar com a _tese 
do <;lesenvolvimento entendida como mero_ cres-
cimento quantitativo. · 
. -.~~ra_ Paulo VI, "é necessário promover-se um 
_humanismo tota1, que nada ma.is ê que o desen
volvimento integral do homem todo e _de todos 
_ osjl_omens" ._ 

Em continuidade com o ensinamento de seus 
predecessores, eis que_ surge agora pela pa"laVr.i 
de João .Paulo II a "Sollicitudo Rei Sodalis". 

----E é sobre·o oonteúdQ de§s.e importante doc_l,.l
mento que venho,_Sr. Presidente, à tribuna: 
__ Ele_ merece, a meu ver, longa meditação, em 
f~ce dos -questões abordadas,_Jl!-u_itas _das quais 
avlv~iltam .os- rumo.s de l)f?SSO Pa~ ria pres~_nte 
circ:unstânda históika. · '- · 

João Paulo II, como sabemos, inicia sua mensa~ 
ge_m ao m_uhâo, réssãltimdo alguns pontOs já ·sa
lientaclo"S-peia "PopUlorum Progressio", a_ saber: 

-o de afirfnâr qu~ra questão saciai tinha ad
quiridO um- car~re~- rriündial, ampliando-lhe, as
sim, 9.§;. hófuontes e obrigando todoS os cristãos 

" a--levafem em~Cãfita tal uniVersalidade em suás 
decisõej a nível pessoal e governamental; 
-o de dar nova ·conCE:ituaç;ão ao desenvol

vimento econômico, vinculando-o à própria "ma
~utenção_.da harmonia entre os povoS ao afirmar 
que s~ ... 6- desenvoMmento é o novo nome da 
paz", enquanto houver nações desenvolvidaS e 
naçõéS subdesenvolvidas, o conflito entre umas 
e outias será Virtualmente inevitáVel. -

João Paulo II Çompafa, então, aquele momehto 
da Cõmliriídade mundial dos anOs sessenta com 
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o que ora vivemos e conclui demonstrando que 
o quadro das desigualdades e disparidades so
ciais e económicas, infelizmente, se ampliou nas 
duas últimas décadas. 

E, por isso, se hlóstta pessirilisia. O~.otirillsmo 
difundido"- diz ele- que reinava há Vinte anos 
atrás quanto à possibilidade -de preencher sern 
esforç~ excessivos o atraso eoon9mico dos po
vos menos favorecidos, ter-se-ia provado injusti-
ficado. - - -

"A situação atual do mundo, sob o ponto de 
vista do desenvolvimento, rfós deixa uma impres~ 
são prevalentemente negativa", diz textualmente 
João Paulo 11. O fosso entre a ârea dq Chamado 
Norte desenvolvido e o Sul em desenvolvimento 
persiste ou teria__ m~mo aumentado. E eSsa dico~
tomia "Norte -Sul", ressalta, não pode Ser toma~ 
da literalmente em sua a-cepÇão geográfica, pois 
-que "aSfrónteii"áS da riqueza e âa pobreza passam 
pelo interior das próprias sociedades, quer desen· 
volvidas quer em desenvolvimento''. 

E continua a justifi<::ar seu pessimismo, lem
brando que as própi'ias expressõeS "Primeiro 
MUndo", "Segundo Mundo", ''Terceiro Mundo" 
e algumas veZes até_mesmo .. Quarto Mundo" (pa
ra designar os países menos avançados), pare
cem demonstrar que a unidade do gênero huma
no está s_eri~mente comprometida. 

QuãntO à questão ·da dívida externa dos países 
em desenvolvimento, diz o Papa que estes, ao 
aceitarem na década passada a oferta de c:-apitais 
abundantes, tiveram a legítima esperança de po
derem acele_rar seu próprio processo· de desenvol~ 
viniento. Tendo mudado as circunstâncias no 
mercado fman:ceiro internacional, o mecanism:o 
que deveria servir ao desenvolvimento passa,·pelo 
contráriõ, a freá-lo, pois subtrai cios países endivi
dados os recursos financeiros de que poderiam 
dispor para in\restimentos nesse setor. TaiS v"-erifi
c:-ações deveriam levar a refletir, diz o Papa, sobre 
0- caráter éti<::o da rnterdependência dos povos 
e também sobre as exigêncías e condições de 
cooperação para o desenvolvimento inspiradas 
iguã\i1iéhte em princípios éticos .. João_ Paulo II 
diz ser "necessáriO denunciar a existência de me
canismos económicos, fmanceiros e -Sa-ciai~ que, 
embora conduzidos pela vontade dos hom~ns, 
fundoham muitas vezes de_maneira qua;;e ~uto
mática, tomando mais rígidas as situações de ri
queza de-unse de pobreza dos outros", e cogLta 
sem dúvida das possíveis conseqüêric:-iits dá ques
tão da dívida, quando diz: "Deveria parecer óbvio 
que o desenvolvimento ou se toma equilibradC) 
a todas as partes do mundo ou -~ntã._o sofre um 
processo de_ regressão, mesmo nas zonaS caraC
terizadas por um constante pfogresso. Esse fenô-_ 
meno é particularmente indicativo da natureza do 
desenvolvimento autêntíç;o_: ou delé particfp"árillO
das as nações do mundo ou não será na verdade 
desenvolvimento." 

No tocante ao meiQ amb_iente, diz o Papa que 
o descaso com que temos tratado nosso Plãneta, 
os outros seres da criação, os recursos naturais 
e os nossos- próprios semelhantes, ao descurar~ 
mos a- qualidade de vida nas zonas industriali~. 
zadas, nos põe em risco de. n_oS: __ condenarmos· 
à extinção; mesmo sem holocausto nuclear, e 
tudó Por um Consumismo desenfreado que João 
Paulo n condena nos seguintes termo&: 

"Deveria ser altamente ioslrlltiva uma des
concertante. verificação do Pericrdo mats re-
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cente: ao lado das _mi~.;rias do subdesenvol
vimento, que nâ.o podem ser toleradas, en
contramo-nos perante uma espécie de su
perdesenvolvimento, tgua1mente inadmissí
vel porque como o primeiro é contrário ao 
bem e a feliddade autên~ca. C:om. efeito, este 
superdesenvolvimento que consiste na ex
cessiva disponibilidade de todo gênero de 
bens materiais em favor d~ algumas cama
das sociaís, torfiã Ta"Cílmente os homens es
cravos da "posse" e do gozo imediato, sem 
outro horizonte que não seja a multiplicação 
ou a substituição contínua das coisas que 
já se possuem por outras ainda mais perfei
tas. É o que se chama_de civilização do "con
sumo", ou consumismo, que comporta tan
tos desperd[cios e "estragos''. _ 

Como parecem, Sts. Seh~dores. oportunas as 
palavras de Sua Santidade para o momento que 
ora atravessamos no Brasil. O confronto Norte 
-Sul contrapõe não só regiões do nosso País, 
como faixas da popuJaçáo dentro _de nossas pró
prias metrópoles. O superdesenvolvimento, da 
maneira como foi conc.eituctdQ, com todo seu des
perdício inerente, convive com o _subdoeserwQJ-__ 
vimento mais abjeto, no qual se nega a seres 
humanos mats que os recursos para a sua realiza
ção; aqueles necessários _à_ s!,la pr6priCl subsis
tência. O brasileiro pobre tem-se visto privado 
dos seus direitos de morar, de educar-se, de traba
lhar e, muitos, até de a1imentar-se. E ao mesmo 
tempo se desperdiçam somas vultosas, malbara
tadas em projetas estéreis, em despesas suntuá
rias. 

O Sr. Severo Gomes - Permite~me V. Ex"' 
um aparte, nobre Senador Marco Maciel? __ 

O SR. MARCO MA.CIEL-Ouço com prazer 
o nobre Senador Severo Gomes. 

O Sr. Severo Gomes-V. Ex!, nobre Senador 
Marco Maciel, sCllienta, no comentário que faz à 
última encíclica papal, um aspecto importantis
simo a respeito da desigualdade interna do nosso 
Pais. Nós reproduzimos, internamente, adesigL!_al
dade que existe no mundo, entre o Primeiro -_e 
o Segundo Mundo. Infelizmente, até hoje, não tive
mos um projeto, neste País, para resolver tssO. 
Iniciativas generosas muitas_ vezes, como é o caso 
da Sudene, foram sempre frustradas, por quê? 
Porque as politicas no campo industrial, financeiro 
e todas as outras acaba_v~ privilegiando a con
centração em outras regiões do País. Então, a 
hecessidade dessa visão de integração nacional 
e a consciência de que reproduzimos, interna
mente, essa desigualdade mundial, está na base 
de um trabalho para que, realmente possamos 
ter um futuro melhor_. Qv.e_ro lembrar, de outro 
lado, que mesmo as regiões ricas acabam, pelo 
fato de Vivermos dentro de um mesmo país, convi
vendo com concentrações urbanas nas condi
ções em que vive a minha ddade. H_á mu_i~os 
anos, dizia o Prefuito Figueredo Ferraz que "só 
seneamento básico da cidade de São Paulo custa
ria mais do que todo o. conjunto hidrelétrico de 
ltaipu". Não tínhamos dinheiro para isso e, se 
tivéssemos, íamos atrair contingentes populacio
nais, porque estaria melhorada a ctdade, e a ques
tão se reporia. Quero dizer que a solução para 
a questão das grandes cidades do Sul coro_eça 
pela solução dos problemas das grandes regiões 

populosas e empobrecidas do País. Por fmal, Sr. 
Senador, quero dizer da oportunidade do seu dis
curso, quando estamos fazendo uma noya Consti
tuição e, num dia como o de: _hoje, em que discu
timos a votação da reforma agrária, onde o que 

_divide_ é a questão da função social da proprie
dade, que está - Vamos dizer- dentro de todo 
o espírito das palavras do Santo Padre. 

O SR. MARCO MACJEL - Nobre Senador 
Severo Gomes, quero agradecer, muito sensibi
lizado, as palavras de V. EX e dizer que com elas 
concordo _integralmente, daí por que entendo, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, que a crise brasileira, 
em sua raiz é uma crise politica, na proporção 
em que faita_a nossa Pátria, infelizmente, um pro
jeto. E essa tarefa _e um~ taref~ dE: natureza políti
ca. Tivesse o País um projeto claro, consiStente 
e articulado, não somente para resolver as ques
tões Institucionais, mas também para enfrentar 
os problemas económicos e dar solução às ques
tões sociais, certamente o País já estaria em outro 
estágio de_ des_envolvimento e, muito certamente, 
não estaríamos padecendo da crise· coni a Qual 
vive a Nação nes~es nossos, tempos. 

Daí por que, concordando com as palavras do 
Senador Severo Gomes, considero que deve ser 
uma tarefa nossa, dos políticos, e de modo_espe
cial, dos Partidos Politicas, enquanto canais de 
articulação entre o Governo e a sociedaqe, tentar 
definir, um projeto para o País, que nos dê não 
somente condições de consolidar a_ democracia, 
objetivo maior da transição política brasileira, mas 
que também nos crie condições para solver essas 
questões económicas paradoxalmente .tão agu
das, num país que tem tantas potencialidades. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- V.~ me 
peiTrilte Um aparte, Senador? 

-O SR. MARCO MACIEL - Pois não, meu 
caro Senador_ Cid Sabóia .f!e_ Carvalho, ouço V. 
Ex;- com prazer. · 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- O discurso 
de y. ~ chega num momento tão oportuno que 
cria uma repercussão maiOr do que a teria se 
pronunciado ein outta data. É que, hoje, estamos 
nos preparando para mais uma reunião da As
sembléia Nacional Constituinte, e, se votação hou
ver, estaremos discutindo temas atinentes à refor· 
ma agrária; chegahdo a uma conceituação que, 
no momento, é·confusa no País: como .conceituar 
a propriedade produtiva ou como conceituar a 
propriedade que, sendo produtiva, não cumpra 
a sua função social, aquela função social que está 
sendo cobrada da propriedade. Até gosto de dis
tinguir p-orque a palavra "propriedade" tanto pode 
significar a terr~ em si como o direito de proprie· 
dade - uma coisa da outra. Ao inv"és de dizer 
"propriedade", gosto mais de dlzer ''o iri16vel ru
ral" ou "o imóvel urbano", uma coisa assim, para 
ficai' mais claro. Mas o discurso de V. EX' apanha 
em cheio essa questão de- hoje. E muita gente 
neste Pais - o que mostra- a razão de .. ser de 
mais uma encíclica com esse apelo papal- rião 
con-cebe como possa uma propredade produtiva 
não ati!lgir a sua função social. Isso mostra a 
~ificu1dade _do _P_cús na condução do problemas 
~ConômicO; qiii:: chega ao discurso de V. Ex!', por
que, na Verdade, a propriedade, o imóvel, pode 
ser produtivo, mas a sua produçã-o pode não ser 
aquela de que necessita a sociedade, pode ser 

uma produção que se destina a uma má coloç~
ç_ão ou a uma posição económica que atê gere 
o desequilíbrio, talvez indo até _ _a fo_çmar excessos 
de ~toque e outras coi.Sãs tanias. fiá d~ se conVir 
também que o imóvel rural pode ter uma exce~ 
lente produção,_mas para que essa excelente pro
dução seja possível há a mão-de-obr_a_ oão perfei
tamente remunerada, há o trabalho quase que 
escravo, como muitas denúnciasj_~_foram feitas 
sobre fa~endeiros localizados nas zonas mais 
prósperas do nosso País. Para se obter a produçãO 
é. predso següir a legislação, é preciso observar 
o direito da pessoa humana, é preciso estar em 
paz com a consciência nacional. Não é apenas 
produzir, porque na escravidão nós produzíamos. 
Os campos de concentração poderiam ter produ
zido se aqueles homens não tivessem sido utili;!:a_
dos para as pesquisas terríveis dos adeptos de 
Hitler. Se houvessem sido utilizados para o traba
lho teriam produzido e os campos de concen
tração seriam produtívos, mas jarliaiS tedam uma 
função soCial ou um aspecto moral. Quero crer 
que V. Ex.' traz esse_tetna ao Sénãdo, com mais 
uma acertada encíclica. com essa felicidade que 
tem marcado o nosso atual Papa nos enfoques 

-- que faz. tenho a impressãO que V. EX traz esse 
tema ao Senado m.uito a propósito da realidade 
e, quem sabe, a propósito do dia e das expeCtativa 
que estamos vivendo para os trabalhos de daqui 
a pouco na Assembléia Nacional Constituinte. Co
mo V. Ex~ é um Senador muito maduro, maduro 
no seu pensamento, maduro na sua linha de con
duta, madwo ffiosoficamente, acho que merece 
incluir no seu curriculo de atuçaão, aqui no Sena
do, esta fala como um ponto da maior relevânda. 

0 SR-. MARCO MACIEL - Muito obrigado, 
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, pelas pa
la\,'fas que V. ~ vem de proferir em aparte ao 
meu discurso. Quero dizer que V. ~. mais uma 
vez, trouxe uma contribuição muito boa ao tema 
que estamos aqui a disc_u_tir e a debater. Com 
efeito, as palavras do Papa, elas de alguma forma 
sex:vem, não diria apenas de subsídio, mais çlo 
qUe isto, elas servem de advertência para as ques
tões que vive a nossa Pátria ne_st_e instante. E diria 
mais, que, por isto mesmo, elas devem ser refleti
das, elas devem ser meditadas, para que nõS, 
quem sabe ilumindados pelas palavras do Papa, 
possamos descobrit o melhor caminho para o 
noSso País. 

Com-efeito, a mensagem que o Papa nos traz, 
dando continuidade a W:na doutrina social que. 
a Igreja tem desenvolvido e aprimorado ao longo 
dos anos~ é ütna mens~getrf que certamente em 
nossa Pátr_i?l teria que nos fazer repensar todo 
um processO de desenolvimento. Porque, como 
têm dito os Papas, o desenvolvimento só é com
pletô cJuando ele promove não apenas. a realiza
ção integral do homem todo, mas de todos os 
homens. Isso, aliás, Significa uma nova concei
tuação de desenvolvimento, distirtguindo-o, con~ _ 
seqüentemente1 do mero cre"scim~to econômi~ 
co. 

Daí por que quero, em agradecendo a V. Ex' 
suas palavras, dizer que elas de alguma forma 
fertilizaram o meu discurso, na proporção em que 
ãpfé:i-ellfuram ângulos novos das questões que_ 
estãm6s abordando aqui. -

Sr. Presidente e Srs. Senac;l.ores1 a mensagem 
do Papa guarda, se assim posso dizer, muita perti· 
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nêncta também com idéias que te_mps defendido 
para o nosso País. De alguma f9rnia coinc_idem 
com as idéias do ~beralismo moderno: -

Pois hoje, em face da situação por que passa
mos, temos que refletir sob(e _o papel do Estado 
nas nações em desenvolvimento do Terceiro 
Mundo, sobretudo nos países latino-americanos, 
ainda cindidos pelas incomensl!r_áveis d_iferen~ 
do desenvolvimento interno, que fazem sobreviver 
segmentos dinâmicos e próSperos da !=!ÇOnomia 
com técnicas artesanais e pré-in~triai~_da pro
dução. As dife[enças que_ geram as ·demandas, 
tanto a nível político quanto a nível e<:onômico_ 
e social, não poderão ser superadas apenas pelo 
livre jogo das forças de mercado. O Estado tem,_ 
que usar o seu poder tributário, as medidas de
política econômiça, os inStrymen~os de_ re_disyi
buição da_renda e os incenj:ivo_s_que estão a seu 
alcance para encurtar essa distancia, tanto a niv~l 
pessoal, fortalecendo o poder aquisitivo _e am
pliando o mercado interno, quanto a nível espa
cial, aproxiniando as regiõ_es d__çamatkamente se
paradas de conhecimento e de_ desempenho. 

João Paulo ll diz que "o desenvolvimento tem 
necessariamente uma dimensão eco1;1ômica, Por
que deve proporcionar ~o mªior número possível 
dos habitantes do munào a disponibilidade de 
bens indispensáveis para "ser", Contudo, não se 
limita a tal dimensão. Se for delimitado a ela, 
volta-se contra aqueles a quem se quereria favQ
recer". 

Todavia, o papel do Estado, fundamental nq 
campo económico, não é menor_nem menos sig
nificativo no campo· social. O _id~al democrático 
e liberal de uma sociedade em que tod')S tenham 
iguais oportunidades só poderá ser atingido com 
o poder moderador do Estado, a s_uprir garantias 
mínimas em matéria de educ.ação, de previdência, 
de saúde, de oportunidades de trabalho e de pro
moção cultural. Os direitos sociais. nas socieda· 
des de _massa, são tão fundamentais qUanto os 
direitos_ econômlcos, como pem lembra o -Papa. 

Igualmente importante é a função do Estado 
na tutela dos direitQs políticos, ress~tando que 
a ti.ttela dos direitos ind.ivid_ugis não pode ser exer
cida apenas em favor daquele segmento S<?cial 
que se convencionou chamar de burguesia, ou 
seja, de um pequeno grupo de privilegiados. 

Entretanto, devemos ter sempre em mente que, 
conforme afirma o Papa, não se pode, em nome 
de uma pretensa igua1dade, "destruir_ o espírito 
de iniciativa, substitutindo-o pela passividade, a 
dependência e a submissão ao aparato burocrá
tico", lembrando, ao mesmo tempo, que "tanto 
os povos como as pessoas_ ind!vidualmente de_: 
vem gozar da igualdade fundame.1tal, sobre~ qual 
está baseada, por exemplo, a Carta da Organi~ 
zação das Nações Unidas; esta igualdade é_ o fun
damento do direito _à participação de todos no 
processo de desenvolvimento in~gral". _ 

Se o Estado pode ser promotor de progresso 
nos campos económico, social e político, há que 
cuidar, por outro lado, para que não se transforme 
em opressor. 

Não é o Papa, ele mesmo, que deplora textual
mente a maneira como hoje em dlé\- é sufocado 
o direito de iniciativ~ ecooômlca? Vejamos o que 
ele afirma a propósito: "A experiênCia demoQS: 
tra-nos que a riegação deste direito ou a suà_lirni
tação, em nome de uma pretensa "igualdade" 
de todos na sociedade, é algo que reduz,se_ ~ 
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que não çhega mesmo a destruir de Fato, o espírito' 
de iniciativa, isto é, a subjetividade criadora do 
cj_dadão. _COmo resultado s_U_!'g_e, deste jeito, não 
tanto uma verdadeira igualdade, quanto um nive
lamento por baixo. No lugar da iniciativa criadora 
prevalecem a passividade, a dependência e a sub
missão ao aparato burocrático, que, como único 
ó~gão disponente e decisional -se nãO mesmo 
"possessor" - da totalidade dos bens e dos 
meiOS~ de j;>roduçã6, faz com qUe tOdos fiquem 
numa posição de dependência quase absoluta; 
~e é semelbaDt"é:...à tradicional dependência do 
-Ope~ário-Proletário do capitalismo. Ora, isto gera 
uin sentimento d~ frustração OlJ desespero e _pre
disp6e para o desinteresse pela vida nacional, im
pelindo rhuitaS pessoas para a emigração e favo
rece:Wfo_er:n ~odo o caso uma espécie de "emigra
ção psicol6gica"." -
~_m_os~nª verdade, diaiTt~ do desafio de mais 

uma vez. concilia.iinoS à -ordem ·com a liberdade 
e a liberdade com o progresso. É preciso, poiÍan
to~ faú~f-cOrii- c}ue as instituiÇões políticas Sejam 
cada vez mais a expressão do desejO da socie
dade. Só assim evitaremos o vezo autoritário de 
pretender que o ESfadO-Oillpotente, e· o governo, 
cómo.expressão material de s_ua vontade, possam 
tutelar sociedade e_ mold-á-la :;;~undo seu arbítrio, 
o poder e a vont?de de seus eventuais detentoJ:eS. 

"Um verdadeiro desenvolvimento, segundo as 
exigêildas próprias do ser humano, homem ou 
mu1her, criança, adulto ou ancião, implica, sobre
tudo da parte de quantos intervêm ativamente 
nes_t_e processo e são responsáveis por ele, uma 
vivã conSciência do valor dos direitos de todos 
e de ca.di! um." Diz João Paulo II. 

Mesmo admitindo, como no caso dos países 
do- Terceiro Mundo, um inteiVencionismo maior 
do Estado, para acelerar a igualdade e superar 
as desigualdades, cremos que os__interesses que 
dizem respeito apenas aos segmentos sociais, e 
que s_ão por ele5 administrados sem conflitos, re
levam a intelferência do Estado. Ou seja, o Estado 
deve es_tar presente para impedir a dOf!linação 
de _uns sobre outros,_ ampliar a concorrência na 
luta contra a oligopolização da po](tica e da econo
mia, assegurar os direitos.das maiorias e minorias 
e estabelecer a igualdade. 

Mas a principal finalidade da atuação do Estado 
na economia será a de acabar com o dualismo 
econôrn.ico do Pais, ~-m que setores improdutivos 
e ultrapassados convivem perifericamente com 
os __ s_etores modernos e din~[llicos. Concorr_ente
mente, dever-se-á buscar o .. {l.~ento da compe
tição e_ da produtividade. Os preços dos bens e 
produtos devem ser competltivos_intema e exter
namente, como forma de pôr fim à realidade em 
que, na maioria dos casos, pagamos os piores 
_sa1ários e produzimos-com-os preços mais altos. 

-A atividad~ moderadora e conciliadora do Esta
do _somente s_e justifica, portanto, para abrandar 
ãS disparidades regionais e pressões de renda 
de desfrute dos Penefidos sociais coletivos, Única 
fOrtn<l de_s.e a_brandar a ter(wel e angustiante assi
metria demográfica, econômlc:a, social e política 
da Federação conhestra, que somos 'em transição 
para Federação equilibrada, que pretendemos 

-ser. 
A este _respeito vale recordar que embora tenha

mos_ mantido sempre taxas razoáveis de .cresci
mento económico, a geração da riqueza naciOnal 
nem sempre beneficia •. como .seria desejável, a 
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toda a Nação. A renda internamente mal dividida, 
entre regiões e pessoas, não tem sido suficiente 
para assegurar a todos as condições mínima~ 
de sobrevivência digna e de completo desfrute 
da cidadania ativa e consciente. A legião de margi~ 
nrpizados do~ be_neficios do progresso continua 
a crescer de forma intolerável, à _I:TJe4ida que au
menta nossa pressão demciQráfica e na proporção 
e!Jl que aumentamos. nosso peso específico no 
campo da economia mundial. Uma lamentável 
expressão de tais disparidades transforma mi
lhões de- brasijeiros em meros exp_ectaclores de 
sua própria época. Muito embora a proporção 
de beneficiários da edl,lc~ção eodos seryiços de 
ãssistência médica, previdenciária e de equipa
mentos urbanos não cesse de crescer\ 9 ~eu nú~ 
mero absoluto não pára de _aumentar, numa de
monstraçãO inequívoca de nossa incapacidade de 
enfrentarmos com êxito os desafios da dispari
dade econ6rriica e soCialdo País. Temos a sexta 
poj)uJaÇão-dO mUildo, somos a nona economia 
mundial, mas a renda interna per capita dos bra
sileiros situa-se ho quac;lragésimo sétimo lu_gar 
entre o de todas as nações do Universo. 

b conflito Norte -.:___SiJJ a nível intni-sodétário 
de que fala João Pau1o I! e ao que já_ me referi 
anterioun~nte. Nele as iniqüidad~s internas amea
çam a estabilidad~ política _e a harmonia social, 
e perturbam o rendimento da ecOnomia, de forma 
cada vez mais aêerituada, quando associadas a 
taxas iriSuportáveis de inflação e de c[esten:te de~
valorização monetária. 

Possuindo ufria das economias mais autárqui
cas do mundo contemPorâneo, temos sido capa
zes de combinar, criativamente, um razoável intér~ 
câffibio comercial com o exterior, com padrões 
razoavelmente modestos de abertura e concor
rência externa. O poder do Estado tem ~idoJ.ltiliza
do com inusitada freqüência, para, com o_ mono~ 
pólio, beneficiar grUpos e favorecer capitais, au
·mentando, de forma gradativa e acentuada, o pa
trimonialismo no emprego dos recursos públicos 
e a taxa de uso indeviQ.o das prerrogativas do 
governo em favor de minorias privilegiadas. Exá
tamente em decorrêncta de tais; distorções jamais 
fomos capazes de garantir a fudos os que aqui 
vivem, indistintamente, nem o prirlcípio funda
mental do liberalismo, que é o de assegurar a 
ig~aidade de-_oporlunidade em todas as áreas da 
atividade e do conhecimento hwnano, nem o pre
ceitO fundamental da democracia,- que--é õ de 
g~r!llltir igualdade _a todqs, _tratando igual_merite 
os iguals e déSigualmeilte os desiguais. 

A observação de João Paulo II sobre a má ctistri
buição parece encaixar-se Perreitainerlte ão c~ 
brasileiro: "Uma das inalares injustiças do mWJ-do 
contemporâneo consiste precisamente nisto: qUe 
são relativamente poucos os que possuem e mui
tos os que não possuem qUase nada. J:. a injustiça 
da má distribuição dos bens e dos serviços orjgi
nariamente destinados a todos." 

E O resultado trágico de noss<:J trac:licion~l inc~
pacidade de gerir a liberdade que cot1quistarri0s 
a cada ·passo tem sido o de perpetuarmos de 
forma dramática e injusta o dualismo em que 
nos.· debatemos historicamente e que divide, os 
brasileiros entre OS f.ributários de toÇloS os deyer:es 
de_um lado. e os 1!$Ufrutuários de todOs oS direitos, 
deo.utro~ - ----- --~- ·' -

A Cadã. etapa de nossa evolução histórica, te
mos conseguido _a nossa faixa de liberd~de, mas 
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nem sempre com correspondente aumento da siva, a fim de sustentar esses sinais exteriores 
taxa de seu desfrute. Os risççs que CO!TemoS hoje do poder estatal? 
não põem em perigo a existênciã do Pals, como _ Resumindo, portanto, o Estado, segundo o con-
nação politicamente organiZada, mas segwamen- ceb_~mos, e volto a e11fatizar, deve ser apenas um 
te colocam em xeque o padrão de vida.dos brasi- dOs meios para promover, na medida de suas 
leiros. posSibilidades, e com o máximo de eficiência, 

João Paulo II nos fala do desenvolVimento hu- os_ preceitos fundamentai~ reladonados com a 
mano autêntico ~ diz que "a colaboraÇão para igualdade de oportunidades em todos os campos 
o desnvolvimento do homem todo e de todos e a igualdade civil de todos os cidadãos que, nas-
os homens é, efetivamente, um dever de todos cendo livres e dotados de livre arbítrio, livres de-
para com todos ... " yem permanecer, para que façam suas próprias 

Nesta linha, o Estado brasileiro, que historica- escolhas e opções. - -- -
mente tem servid_o de instrumento ao desfrute Sob nenhuma desculpa deverá ser tal situação 
das minorias deve-Se transformar para que-possa - aPi-oveitadci pelo Estado para usurpar o papel de 
servir com eficiência a todo povo brasileiro. - guia único, porque isso comporta a destruição 

Por outro laclo, na concepção liberal, 0 Estado da verdadeira subjetividade da sociedade e dos 
não pode ser um fim em si mesmo. De nada cidadãos", como diz o Papa. 
vale, para 0 processo civilizatório que queremos, E, finalmente, o papel do Estado é de estabe-
um estado que reine soberano _sobre l!m<J Qação lecer mecanismos compensatórios, para que os 
e um povo empobrecidos. brasileiros de todas as regiões possam gozar os 

Temos entre oos.sas deficiêncí?ts 0 peso enor- rrie&ftb~ benefícios, pagando cada um segundo 
me de um país natura1mente bem constituído, suas possibilidades, e de forma diretamente pro-
mas irracionalmente dividido, gerando assim e- -. porcional a seus rendimeotos. 

'fias que_ amea~am. tomar-se inadministráveis. _O -----=-O Si-. Ney Maranhão _ Permite V. ~ um 
onus da mterferenc1a do estado tutelando a soc1e- _ _ aparte? 
dade é excessivo, tomando-o inoperante e inefi-
ciente. Mas nem por isso muitos deixam de recla- OSR. ~CO MACIEL- Pois não. É com_ 
mar, em seu próprio benefic:lo, o crescimento des- prazer que ouço V. Ex', meu caro conterrâneo, 
sa taxa de ingerência e proteção, em favor dos ~enador ~ey M~afl!lão. 
seus próprios interesses c_orporativ?s. Se esse. . _Q Sr. Ney Maranhão - O Senado da Repú
cresc~n;.ento H d~mensu@do d~ ~entimento cor- blica está ouvindo, neste momento, com muita 
poratiVlSta nao chegar a constituir uma ameaça atens;ão, o discurso de V. Ex" sobre a Encíclica 
imedia~ à ~strutu:a. social deficiente_gue temo~, __ do Papi:J João Paulo II, e ao mesmo tempo a
a prevalenc1a de ta1s mteresses sobre to ela a coleti~_ .sua posição com respeito a essas Encíclicas. Nós 
vidade pode levar à coletivizaç?c; ~e nossa ~ceie- que representamos o Senado da República, ouvi~ 
dade, vergad~ ao p~so dos p~l~eg~os, das d1spari- mos com atenção as palavras de V. Ex!' como 
dades, das diStorçoes e das InJustiças. Jíder dos mais autênticos da nova geração deste 

Contra todas essas ameaçaS é pteciso levantar País, pela vossa experiência como Governador 
a voz do bom senso, pensar o modelo que temos do Estado de Pernambuco, um Estado sofrido 
e passar a limpo, no exame crí_tico, sincero, pro- daquele Nordeste, como Ministro de Estado, es-
fundo e desapaixonado, o país que temos e o __ sas experiências V. Ex!' se enriquecê a cada dia 
pafs que queremos. mais. Mas nós _todos sabemos, Senador Marco 

Conlo tutelar as garantias do cidadão de forma __ Maciel, que neste País temos dois brasis: o Brasil 
eficaz,. a não ser aproximando-se o poder do esta- do Sul e o Brasil do Norte; o Brasil desenvolvido 
do do poder da sociedade de acioná-lo em seu e o Brasil subdesenvolvido. Sabíaffios que, na dé~ 
favor? Que instrumentos da Sociedade, por mais cada de 30 o grande paraibano, José AmériCo-
organizada que ela seja, terá eficácia suficiente de Almeida preparou, e está aí para todo mundo 
para preservar os direitos políticos e individuais que quiser conhecer, um projeto de irrigação para 
de mais de 140 milhões de pessoas, a não ser_ o Nordeste. Como ___ d_iz bem o nosso matuto, se 
transformando os instrumentos do Estad9 "em ~so acontecesse, nós não predsarúimos de São 
mecanismo eficiente de proteção do cidadão? ~_edro ~ sim do São Francisco, que tomaria 0 

A resposta a essas questões _constitui um dos 
maiores problemas para a modernização econô
mica, política e social do País. Terá por base a 
constatação de que a assimetria federativa doBra
sil decorre sobretudo das diferenças _regionais e 
pessoais do produto. Havendo diferen-ças de ren
da e, conseqüentemente, de poder aquisitivo, -
a principal desigualdade a ser superada será a 
de tratar igua1mente situações desiguais, para que 
se realize o princípio democrático da igualdade 
politica e social. _ 

Se a Igreja encontra-se disposta, conforme diz 
também o Papa na Encíclica, a alienar o que Sua 
Santidade chamou de "os objetos preciosos do 
culto divino" em favor dos carentes, não seria 
o caso de o Estado começar a pensar em fazer 
o mesmo? Em-alijar todOS os seus bens supér
fluos, que tanto contrlb1,.1em para onerar o brasi
leiro, já vergado sob o peso _d_e_ uma taxação abu-

Nordeste uma Califórnia brasileira, onde daríamos 
alimentos aos nossos "paus-de-arara" e a todo 
o. povo brasl.leiro. V. Ex", neste instante, está pro
nunciando um discurso de grande valia e _impor
tância para a Nação brasileira: as Encfclicas de 
João Paulo O, com o aval da experiência de V. 
Exr na vida política e administrativa deste Pafs, 
são uma grande contribuição, Senador Marco Ma
ciel, para que o Governo alcance o plano socia1 
de que tanto precisamos neste Pals. 

O SR. MARCO MACIEI.. - Muito obrigado, 
nobre Senador Ney Maranhão, pelas suas palavras 
e pelo depoimento que V. Ex" trai- a"-respeito das 
desigua1dades que ainda marcam, infelizmente, 
Q espaço territorial brasileiro. De um lado,_ o_ Sul 
e o.Sudeste desenvolvidos, em outra parte o Norte 
e I':ford~ste sub~~se!:lvolvidos. E são essas_ dispari
dade:_s, Sr. Presidente- e Srs. Senadores, que nós 
preciSamos urgentemente corrigir. 

O SJ.~ Áureo MeDo - Permite V. J::x!i um apar~ 
te? 

0- SR. MARCO MACIEL- Com muito pra
zer, logo após cõncluir ITI_inha resposta ao_ aparte 
do Senador Ney Marculh~õ, 

O (jue precisamOS fazer, Sr. Presidente, é justa
mente, -como dizfamos há pouco, ·definir um pro
jeto que possa, inclusive, e rapidamente, enfrentar 
os desníveis que marcam, de forma tão aguda, 
o pt(X:esso -de formação da nossa própria nado~ 
na1idade. ObsetVam~se em nosso País quer inter
pessoais, quer, sobretudo, como V. Ex• lembrou 
acertadamente, as interespaciais, inter-reQionais. 

Ouço agora, com prazer, o Senador Áureo Me~ 
lia. 

O Sr. Áureo Mello- Muito Ohrigado, nobre 
Senador. Eu estava escutando, como sempre es
cuto, com mWta admiração e muito prazer, as 
palavr~s de V. Ex". 

O SR. MARCO MACIEI.. - Muito obrigado 
a V. Ex' 

O Sr. Áureo MeDo- Aliás, V. Ex• faz parte 
daquela equipe de Parlamentares e Senadores 
que quando vêm à tribuna trazem uma doutrina, 
uma mensagem que realmente é produtiva e se 
acrescenta à evolução e .aperfeiçoamento deste 
País_,_ Ainda recentemente ouvimos um discursa, 
que lembrava paralelamente o discurso de V. EX?, 
do nobre Senador Ronan Tito, que também con
tribuiu, acrescentando, produzindo, sugerindo, 
para que nós possamos rea1mente evoluir e, ao 
passar da nossa presença nestas lides e nestes 
cenários parlamentares, tenhamos deixado tam
bém uma quota, para que este País avance e 
esta população melhore e se aperfeiçoe. Estava 
aqui pensando, justamente ouvindo as palavras 
de João XXIII, a interpretação que V. Ex!' lhes dá, 
nas muitas contribuições que a inteligência brasi
leira tem_ trazido a este País e ao consenso -
especialmente de todos nós que somos legisla
dores, porque cada dia nos afirmamos mais, haja 
vista o que se está desempenhando na COnsti
tuinte que, no meu modo de entender, é um de

-sempenho admirável de autêntico idealismo e 
realmente singular no cenário Político brasileiro 
- essas contribuições para que este Pais vá se 
escarifie.ando_ pouco a pouco, como se fosse um 
diaffié!n~ bf!Jto que vem len~mente_iapidado, ve
nha se transformar numa institUição modelar, 
num Estado realmente capaz e extraordinário. En
tre essas colaborações, esses traba1ho&, sempre 
me recordo de um escritor modesto, de um pen
sado:r: quase anônimo, bastante obScuro e sem 
as cOndições materiais que são imprescindíveis 
para uma divulgação mais profunda, que é o ex
Deputado Celso Brant. O Deputado Brant - in
clusive criou um partido,_que é u_m partido saaria
no,- desértico porque ele não tem representante 
e tem apenas aquela imensa boa vontade -tem 
contribuído para o estudo da Nação brasileira 
cCHil_uma seqüência de livros muito interessantes. 
Ele publicou o livro_ Mobilização Nacional e o 
livro Quem tem medo da moratória a sua pró
pria expensa, as suas próprias custas e esses livros 

· v~ffi trazendo --:- da mesma mane~ra que essa 
doutrina, essa r;nensagem que V. EX está apresen
tando ao Plenário e à Nação brasileira - uma 
contribuição não só de ordem geral, como é a 
contribuição de Sua Santidade como, especifica~ 
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mente, uma contribuição braslleira. Essas fórmu
las, esses preceitos, essas asseverações sãq, real
mente, motivo de satisfação para que elas se de
positem no ·c:adinho espiritual e da observação 
dos Parlamentares deste País, como elementos 
fundamentais para que depois se faça a sedimen
tação de um plano defmitivo de aperfeiçoamento 
social. O nobre Senador Ney Maranhão, como 
bom pernambucano- e os pemambucanos aqui 
representados no Senado sempre trazem, real· 
mente, uma contribuição interessante para o 
aperfeiçoamento-dos trabalhos e evolução dos 
conhecimentos estatais, haja Vista também os dis
cursos interessantes do Senador Mansueto de La
vor - enfatizou justamente um aspecto multo_ 
importante para a Nação brasileira: é a dispari
dade, essa dicotomia existente entt~ regiões brasi
leiras.._ Realmente, o Norte !uta, desap:c:>derada
mente, num verdadeiro esforço de sacrifício, para 
conseguir emparelhar~se e _situaf-jj_~ no mesmo 
plano, no mesmo ritmo e na -mesma marcha dos 
Estados ditos privilegiados de uma fa~ brasileira 
que não representa tanta área geográfica quanto 
os dois terços da federação, que constitui a Ama
zônia, e a grande par<:ela que representa o Nor
deste. V. Ex' me permite a longueza do ~arte, 
mas como somos poucos, faz de conta que estou 
substituindo o Senador João Menezes e os demais 
Senadores que estão a1J$entes, com, a beneme
rêncía nObre e sempre dígna dO riOSSO-&enador. 

Presidente, que 'é o ·epinkio da cultura e do 
favor do povo de Sergipe. EntãO~ digo a V. Ex' 
o seguinte: que na região, por exemplo, do extre
mo Norte que tem sído sempre quase uma verda
deira c::olônia do resto do B_rasil, luta com uma 
dificuldade fantástica para conseguir emparelhar
se, acertar o passo com outras regiõe_s. Agora 
mesmo, temos uma empresa, lá no Amazonas, 
a Siderama, que é, por assim dizer, o dealbar 
da entrada do Estado, que represento, no setor 
industrial, propriamente dito, na grande metalur
gia. E V. Ex' pode crer que tem sido uma dificul
dade brutal, conseguirmos. fazer c~l!l que essa 
instituição funcione e tenhamos ferro guza, aço, 
que é, naquela concepção do MonteirO -Lobato, 
prefaciando Eça do Bey, a chamada e!Jergia está
tica ,que será movida pela energia dínâmka na
quela concepção de Monteiro Lobatq1 prefacian~ 
do Eça do "Bei", a cham~d_a ~nergia estática, 
que será movida por uma energia dinâmica, que 
é o petróleo. Outro perito triste deste Pais e que 
precisaria ser analisado e revisado pelos nossos 
grandes economistas é a chamada econOmia mo
nocultura! ou monoestrati~ta, em que cada Esta
do procura produzir um produto basilar, estab.ele
cendo uma interdependência, inclusive C\mparada 
e àS vez.es assistida por órgãos institucionais, em 
que vemos a monocultura da borracha, rio Ama
zonas, aquela predominância de açúcar em Per
nambuco, o mate em Mato Grosso, o café em 
São Pau1o, embora São PauJojâ seja uma econo
mia diversificada, quando deveríamoS m"archar 
para auto-suficiência~ em que Cada E,stado repre
sentasse a sua própria garantia, a sua pr6pria se
gurança e a sua própria condição de sobrevivên
cia. Isto são meros apontamentos perfunct6ríos 
que gostaria de acresce_n~r ao brilhante disc:urso 
de V, ~ que, para mim, é um refrigério, um 
motivo de calma, de alegria, porque os trabalhos 
de V. Ex", sempre ditos corn bastante meditação, 
patriotismo e profundidade, são, realmente, de 

serem meditados e de serem guardados para es
tudo subseqüente desseS sete-nta e dois brasileiros 
que aqui estão para mobilizar o País. Portanto, 
os meus parabéns a V. EX' De morar-me-ia falan
do bastante, mas Sei que o nosso Regimento já 
exige o término dó brilhante pronunciamento que 
V. EX" nos está produzindo, e concluo, em termos 
gerais, assim, felicitando-o pelas palavras com 
que nos está honrando e acrescentando, em to-
dos os instantes. Muito obrigado, -

O SR. MARCO MACIEL-Agradeço, muito 
sensibilizado, meu caro Senador Aureo Mello, pe
las_ palavras que produziu a respeito de meu dis
curso e, de modo particular, à maneira tão cati
vante com que V. Ex!' se refe_riu ao meu trabalho 
parlamentar. Essa palavras, V. Ex'!' pode estar cer~ 
to, muito me desvaneceram e, de alguma forma, 
muito servem de estímulo para minha atividade 
de homem público. 

Sr. Presidente, Srs. Se_nadores, ao concluir,jul~ 
go extremàmente oportuno que meditemos, nes
te momento enl que estamos votando a nova 
Constituição de nosso País, sobre as palavras de 
advertência que nos faz a todos Sua Saittidade, 
Papa João Paulo II, nesta tão discutida e comen
tada Enclc::lica. 

O novo texto constituciOnal que está sendo 
. votado pela Assembléia Nacional Co_nstituinte 

consagra valiosos avanços que devem materia
lizar novas conquistas, quer no campo jurídico 
e institucional, quer na ârea econômica, quer, fi
nalmente, na estrutura sodal do País. 

A sua adoção, contudo, feita em cir<:unstãncias 
excepcionais, num di[na de crescentes dificul
dades e em meio a inquietações e angústia que 
permeiam toda a sociedade, não nos assegura 
que, com a nova Constituição, tenhamos ne<::~ssa-
riamente um novo regime, -

Por um novo regime não entendemos apenas 
a realização de alterações na forma de governar, 
na discriminação de rendas públicas, nem nas 
aspirações pela melhoria das condições sociais. 
COnsideradas em suas cOnseqUências, as trans
formações que devem se seguir à nova Consti
tuição não configuram a mUdança estrutural que 
o País reclama, vencidas as etapas cruciais de 
seu desenvolvimento que, embora tenham garan
tido o crescimento da economia, não foram capa
zes de preparar a Nação para um desafio de 
um novo século marcado pela crescente interde
pendência entre os povos por uma feroz compe
tição no campo intemaclonal e por uma busca 
incessante de modernidade. 
- -Tem os de assegurar o que João Paulo D chama 
de verdadeiro desenvoMmento, pois '"para ser in
tegral, o deve realizar-se no quadro da solidarie
dade e da liberdade sem jamais sacrificar uma 
e outra, sob nenhum pretexto, O caráter moraJ 
do desehvólVirnento e a necessidade de sua pro
moção são exaltados quando existe o mals rigo
roso respeito por tOdas as exigências derivadas 
da ordem da verdade e do bem, próprios da criatu
ra humana". 

O próprio Papa c:hama a atenção para o fato 
de que: "hoje, mais talvez do que no passado, 
os homens dão-se conta de que estão ligados 
por um destino comum, que há de ser cOnstruído 
conjuntamente, se se quiser evitar a catástrofe 
para todos. Das profundezas da angústia, do me
do e dos fenômenos de evasão, .. emerge progres-

sivamente _a idéia de que o bem, ao qual todos 
_somos chamados, e a felicidade a que a_spiramos 
não se pocfem oDter sem o_esforço e aplicação 

de todos, sem exceção, o que implica a renúncia 
ao próprio egoísmo;,, -

Em poucas palavras, o subdesenvolvimento 
dos nossos dias não é _apenas económico; mas 
é também cu1tural, j>olítico e simplesmente huma
no". 

"A negação ou limitação dos direitos humanos 
- como, por exemplo, o direito à liberdade reli
giosa, o direito a participar da construção da so
ciedade,-a liberdade de associação_, ou de cons
tlb.J.ir sindicatos ou de tomar iniciativas em campo 
económico- não empobrecem a pessoa hwna
na, talvez tanto- se não mais - quanto a priva
ção dos bens materiais? E um -il.esenvolvimento 
que não leve em con~ o pleno reconhectmento 
destes direitos será realmente um desenvolvimen
to de dimensões humanas?" 

Encíclica é portanto, um -dócl.irilenio a s-er me- . 
ditado, não importando se somos cristãos ou não. 
Os ensinamentos ali contidos me parecem_ válidos 
para todos aqueles que estão realmente interes
sados no ser humano, em seu bem-estar, em 
seu futuro, seja qual for seu credo. 

Meditemos, pois, sobre os desafios com que 
nos defrontamos como homens e invoquemos 
a proteção divina, para que possamos fa;:er o jul
gamento correto, cada vez que nos toque dar 
nossa participação para minorar o sofrimento 
de nossos semelhantes e propiciar o desenvol
vimento autêntico de nosso País que, nas palavras 
de João Paulo 11, "'não pode consistir somente 
no uso,· no domínto e na posse indiscriminada 
das coisas criadas e dos produtos da indústria 
humana; mas; sobretudo, em subordinar a posse,. 

-o domínio e o uso à semelhança divina do homem 
e à sua vocação para a imortalidade". 

O SR. PRESIDEl'llE (Francisco Rolleml>erg) 
-COnCedo a palavra ao nobre Senador Roberto 
Campos. · · 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT. 
Pronuncia o seguinte discursoJ- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Desejo fevar ao conhecimento da Casa o ~ 
do artigo do jornal O Globo de 2 de mãio de 
1988, sob o titulo ''País Gigãnte, Pigmeu Mineral": 

A VERDADE SOBRE O SUBSOLO 

Pais gigante, pigmeu mineral 

JOSÉ BELFORT DOS SAI'ITOS BASTOS 

Quando criança, jâ ouvia falar das "rique
zas mil deste Brasil", tão cobiçadas por todos 
os povos da Terra. 

Portugal, na avidez de riquezas, exigia o 
ouro das Minas Gerais para sustentar a Co-
roa, inoculando, assim, como -herança gené
tic::a, o sentimento de abundância estreita
mente assOciado a_ uma postura xen6faba. 
Hoje, acredita-se, dogmática e graciosamen
te, em riquezas minerais fabulosas - s6 co
nhecidas dos estrangeiros-, sedimentando, 
com isso. um sentimento de inferioridade, 
como se tóda a Nação estivesse submetida 
a um_ atraso_teçn6logico ta1 que nada restas
s_e, senão a arma do xenofobismo para garan
tir a integridade mineral. Essa crença se ge~ 
neralizou por todos os recantos_ do Pais e, 
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dessa forma, a verdade passou a soar como 
se falsa fosse, dando lugar a que a flc:ç:ão 
parecesse ser mais real do que a própria ver~ 
dade.. ~ 

Alguns dias atrás, li nos jornais, que, no 
Congresso Nacional, existia l,UTI grande ma~ 
pa, mostrando o '1oteamento do subsolo bra-_ 
sileiro às multinacionais"_ e dizendo, ainda, 
que "401.757 quilômetros quadrados do 
subsolo brasileiro(38,1% do total) estão _sen
do explorados por grupos econômicos es
trangeiros". Mais adiante lia-se que_ "as por
centagens são uma consolidaç:âo est.:,.tistica 
que engloba autorizações para pesquisa e 
para lavra". Um deputado acreditando nesses 
dados, concluiu que essa imensa área, no 
conjunto, englobava os Estados de S~ Eau-
lo, Rlo de Janeiro e Santa Catadna. . 

Rec:entemente, o Departamento Nacional 
da Produção Mineral publicou um documen
to intitulado "O subsolo brasileiro e a minera
ção", da autoria de um ex~di_retÕr da Casa, 
mostrando, com máximo de isenção, i'3 re~i
dade das concessões minerais envolvendo 
todos os regimes de concessã(), desde um 
simples pedido de pesquisa e, conseqüente
mente, o respectivo alvará, até a portaria que 
concede a lavra de minérios. 

Entretanto, esSa -realidade, por não impli
car o loteamento do subsolo para as multina
cionais, na ce_rta virou ficção. Mas a ficção 
dos 401.757 quilómetros quadrados (38,1% 
do total das concessões)''sendo explorados" 
pelas multinacionais, por ser uma ficção tor
nou-se uma realidade e a verdade virou fic
ção. 

Imagine-se que somente a área destinada 
ao aproveitamento mineral fosse real, confor
me divu1gou o jornal. Então, um simples 
cálculo aritmético revelãria que a área cOnce
dida para a "exploração minéral" no Brasil 
teria, como total, os 401.757 quilómetros 
quadrados (38,1%) acrescidos da parcela 
de 652.398";3-(JUilóri'letros quadrados 
(61 ,9%)- esta_última controlada, agora, pe
lo capital privado nacional e pelas empresas 
estatais. Se isso pudesse deixar de sugerir 
ficção e passasse a ser realidade, é certo que 
nenhum problema económico subsl:;tiria e 
o Brasil seria o único Pais- arquibilionârio de 
todo o universo. Lamen@lvelmente, aconte
ce que esse desejo é irreal e nem -mesmo 
a vã imaginação poâerá conc_eber uma aréa 
de 1.054.155,3- quilómetros quadrados mi
neralizada e muito menos sendo "explorada" 
no nosso planeta. 

Não creio que alguém já tenha feito.;;. soma 
das áreas em "exploração" no mundo. Mes
mo assim, seria certo supor-se que esse so~ 
matório ficaria muito aquém de um milhão 
de quilómetros quadrados. 

No Brasil, as áreas concedidas para a "ex
ploração minera1", isto é, destinadas a lavrar 
minérios, soma'l.am~ até 13-8-87, a inexpres
siva superfície de 26.576 quilômetros qua
drados, apenas 0,31% do território brasileiro. 
Do total dessas concessões o capital estran
geiro detinha 0,09%, enquanto-que os capi
tais privado nacional e .estatal con_tr.Qlçwam_, 
respectivamente, 0,06% e 0,16% do território 
nacional. Apesar de a área para lavra minera] 
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concedida ao capital estrangeiro ser maior 
d~ que a do capital estatal, o mesmo não 
ocorre com relação à sua produção ou parti
cipação no PIB, representativa de 11,27% e 
29,5%, respectivamente. _ 

Vale esclarecer que os fatores determinan
t.~-~ _c!~_ssa menor p~rticipação no PIB devem
se a ]:5roblemas relacionados a mecanismos 
d~ demanda e oferta, mercados, inclusive os 
favorecidos, aléfl! 5fe oUtros fatores, todos 
própriO$ da comercialização de qualqUer mi
nério, excluídos, naturalmente, os ensaios de 
boicotes, ou de aviltamento predeterminado, 
mesnióporque o prindpai consumidOr des~ 
se~ produtos minerais é o nosso mercado 
interno. As exportãçOes, quando- são feitas 
por grupos - nacional, estatais_ e multina

-Cionais-, só são autOrizados após o·cumpri
.~~nto de todas as exigênCias ao DNPM, que, 
previamente, procede a exaustivas análises 
não só de preço como de teores e dos pró
prj~ contratos. DeSvios de produção,- quim
.~o ~~~f!l, sã~ J~~tos por contraventoreS, co
mo é o caso do õUro, do café, -(fã soja e 

_dos a!Jt~Enóveis,_ sendo exportados para pa·i-
ses limítrOfes qu-é não produzem- qUalQuer 
um desses itens. 

____ C~e, agora, ser analisada aquela área cor
respondente a 401.757 quilómetroS quadra
dos que, sem qualquer justa explicação, foi 
cá locada no seio da Constituinte, com o intui
tg _de confundir e falsear a verdade. ~Sõb ·a 
bandeira de um nácioiialiirrio-programátlco 
e exacerbado, alguns falsos naCionalistas 
~~-r~_ll) fazer crer que são mais brasileiros 
do qué todoS~os brasileiroS: natoS. No trabalho 

-··o-s~solo brasileiro- e a mineração", publi~
cad~_ e_elo DNPM, existe um capitulo- muito 
enfadonho par~ ac:iueles que i-tão desefam 
entender o mecanismo das concessões -
eSclarecedor do que venha a Ser úm Pedido 
de Pesquisa Mineral, do qual me permito 
transcrever pequeno trecho: 

"A existência de 65.188 processoS, reco
brindo uma área total de 162.097A99 hecta
res, equivalente a 19% da superfície do Pais, 
é um dado que deve ser utilizado com o 
devido conhecimento do Código de Minera
ção, para não incorrer em erros possibilltan
do o sofisma e podendo, ainda,. falsear a ver
dade quanto ao setor mineral. Se observar
mos o referido quadro, onde se_ demonstra 
que 54,5% da área referida acima são devi
dos a requerimentos de pesquisa mineral, 
estaremos nos eximindo de erros que possi
bilitarão um mais perfeito equacionamento 
da verdade," 

As;;,ra, aPós esc:::larecidO ~.sse mecanismo 
legal, toma-se bastante claro ser entendido 
que não existe _qualquer concessão _de lavra 
mineral com apenas a protocollzação dci pe
didos_l_:l_essa natureza. [sto quer dizer_gue es
ses pedidos de lavra não significam ó-Joteã
mento do subsolo brasileiro, quer em favor 
das empresas multinacionais, quer em bene
ficio dos capitais privados nadonais, ou das 
empresas estatais. 

Aquelas áreas, permissivas apenas à reali
-ZãÇão de _pesquisas geológicas - e que s_e 
trasformam exatamente no loca] de trabalho 
de todos os geólogos- -, eStão sujeitaS a 

uma autorização precária; por um período 
de três anos, sendo vedada a retirada de qual
quer quantidade de minério, mesmQ amos
tras para análise, sem o expresso consen
timento do DNPM, selnpre formalizado atra
vés das chamadas guias de utilização. Aexpe... 
riência mostra que, no final, oS pedidos de 
pesquisa mineral, e, conseqüentemente, os 
alvarás, resultam em menos de 5% das áreas 
com possibilidade de virem a ser lavradas 

-econ-otnicamente. 
~ verdade, entretanto, que não só as em

presas multinacionais mas, também, as na-
- Clohais e as estatais requerem murto mais 

áreas do que podem ou desejam realmente 
pesquisar. Esse problema poderia ser facil~ 
mente resolvido pelo Congresso Nacional, 
atrav-és de lei que determinasse a cobrança 
de uma taxa anual, nunca inferior ao equiva
lente: a US$ 1,003/ha, a todos os que viessem 
a formalizar pedidos de pesquisa mineral. Es
sa medida inibiria o requerimento de_ imensas 
áreas, engordando os cofres da Nação, e 
mais, garantindo a pesquisa geológica bási
ca, além de proporcionar milhares de empre
gos corrt os propostos equivalentes US $ 
105.414.930,00 reCOlhidos anualmente en
quanto perdurassem esses tr_abalhos de pes

-quisa. 
Convêm esclarecer que essa medida não 

teria qualquer ~feito desastroso para os pe-
-q~e_rios e_médios mtn.eradores qUe viessem 
a requerer, via de-regra, de 50ha até 1000ha; 
este último repieseritãtivo do limite máximo 
permetido para as peSsOas físicas, preten
dentes a tais pedidos. O interessado nas ativi
dãdes, que não estiver-economica_mente pré- -
parado para pagar o valor correspondente 
ao fJXado em lei, para o- desempenho dessas 
atividades, logicamente nãO terá condições 

- âe realizar urna pesquisa geológica, à falta 
de suporte financeiro. 

Nós, brasileiros, temos ainda muito o _que 
-fazer para transformar em realidade o nosso 
tão decantado Eldorado Mineral. Em todo 
o Estado do Amazonas, -o maior do BraSil 
existe apenas uma empresa de mineraçã~ 
lavrando, sendo o seu capital totalmente na
cional, a Paranapanema. Apenas 12% do ter
ritólio nacional foram mapeados, nas escalas 
de 1:100.000, escala essa adequada à detec-
ção de jazimentos em condições de subaflo-

- ramento, isto é, sob a superficfe. Com a reta-
o ma da dos mapeamentos básicos -acertada 

prioridade do Ministro Aureliano Chaves -
importa prognosticar e dizer que a "caça está 

- acuada", restando somente aos mineradores 
~vestirem maciçamente para capturarem a
nca presa. 

A visão de abundância infeliunente não 
encontra suporte nos dados geológicos dis_
ponívels, e o nosso potencial mineral baseia
se tão-somente na expectativa dos ambientes 
geológicos e não na sua mensuração efetiva. 
A verdade é que o gigante territorial gerou, 
até agora, apenas um pigmeu minerai. 

José Belfort dos Santos Ba_stos é geólogo e 
Diretor-Getal do DNPM. 

!=J'a o (j-ue tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 
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O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) -
Concedo a pa1avra ao nobre_ Senador Francisco 
Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB - SE. Pronuncia o _se~nte dis~o.) 
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sergipe comemora amanhã o centenário dei -
nascimento de Carlos Menezes. 

Amigo da gente humilde, dos velhos desampa
rados e das crianças abandonadas; médico de 
competência demonstrada no diutumo exercício 
da profissão, que, para ele, trasformou-se em sa
cedócio, o Dr. Carlos Menezes nasceu no dia 11 
de maio de 1888 e faleceu em ro -ae aQosto 
de 1944. Cidadão estimado por quantos o conhe
ceram, soube esse conterrâneo ilustre desenvol
ver atividade útil à sociedade, à famma e ao Esta
do, que lhe prestaram homenagens e lhe reconhe
ceram os méritos, principalmente, porque a vida 
desse Apóstolo da Medicina trascorreu na simpli· 
cidade de quem faz o bem, por vocação e perene 
sentimento de solidariedade. 

Ao trazer a esta Casa do Congresso a memória 
desse conterrâneo emérito, posso afirmar que ele 
permanece. vivo na lembrança popular do meu 
Estado como o doutor que não cobrava servi
ços,. não arrecadava dos mais pobres do que ele, 
porque não podiam pagar, nem da maioria dos 
ricos, porque era ami~o deJa &eus clientes sem
pre foram em grande número. Apesar disso, mor
reu pobre. A sua familia s6 não ·chegou a sofrer 
agruras na manuntenção porque os amigos, em 
mais de uma oportunidade, _provid~nciararn aju
da. .Chegaram mesmO a comprar-lhe casa e o 
Prefeito Municipal de Aracaju sancionou lei conce
dendo pensão mensal de Cz~ 1.000,00 à viúva, 
Dona Guiomar de Souza Menezes. 

O Dr. Carlos Menezes estudou Medicina em 
Salvador, Bahia porém, concluiu seu curso no 
Rio de janeiro, onde despertou atenções dos 
meios acadêmicos da época. AJém de especia
lista em Ginecologia e Obstetrícia, deixou o nome 
ligado ao saneamento básico e à Medicina Legal, 
tendo o Governo Estadual, pelo Decreto n~> 13, 
de 23 de setembro de 1947, balizado com o seu 
nome o Instituto de Identificação Criminal de Ser
gipe. Para justificar o ato, o .decreto considerou 
obrigação do poder público "apontar às novas 
gerações o nome, a vida e a obra dos sergipanos 
que mais se destacaram do cenário da ciência, 
pela sua cultura, pela sua bondade e pela sua 
dedicação à causa pública". Assina1ou que "o Dr. 
Carlos Mehezes foi o fundador dos Serviços de 
Identificação do Departamento de Segurança Pú
blica do Estado, dirigindo-o por longos anos com 
eficiência e saber", salientando que "a sua atua
ção à frente dos referidos serviços sempre foi 
pautad" com superior devotamento". 

Há registres de que, além do atendimento da 
clientela, no consultório, o Dr. Carlos Menezes 
era contratado da Estrada de ferro Leste-Bra
sileira e, mesmo solicitado a exercer a profissão 
no Rio de Janeiro, preferiu continuar em Aracaju, 
a fim de dar prosseguimento na assistência ao 
pai paralítico. Dagnosticou e debelou o surto epi
dêmico de alastrim, em Aqtiidabã, participando 
do c;ombate e tristemente. célebre epidemia de 
"gripe espanhola", da qual àcabou sendo vítima.· 

Quando navios brasileiros foram torpedeados 
por submarinos inimigos no litoral sergipano, à 

época da Segunda Guerra Mundial, o Dr. Carlos 
Merlezes .organizou um cemítérip para os mortos 
nos .naufrágios~ facilitando-lh~s,. ~ !qe_ntjficação , 
E, no incansável.desempenho da medicina, tor· 
nou-s.e dos primeiros profissionais braSileirO$. a. 
dedicar-se aos esti,J:dQs e. ~o. co111b~e da esquis.-
to,s_SQmóse. · 

Médico da Empresa Industrlcil de S. Cristóvão, 
semanalmente comparecia a essa localidade para 
atender .à classe operária. E o carinho de que 
se tomou merecedor, ali, levou o então Prefeito 
Mur,icipala determinar a construção de uma pra
ça que lhe tomou o nom~. . 

No plano políticc:>, não foi menor ci atuação do 
Dr. Cãr!os. Men~s. que partiCiPoU da Revolta da 
Esquadra, em 19.10, teitdo-sido feiidO na.defesa 
do Mosteiro de São Bento. Fez-se presente na 
Revolução de 1924 e na "ReVoliiÇã·o "de 1930; inte
grou -~ Coluna de Juarez Távorai ~~fend~u São 
Pa:ulo em 1932 e manifestou-se contra o Estado 
Novo, em 1937. 

Maçam, ªtingiu o ápice da escada de Jacó, 
honrando a missão de bem s_ervir à humanidade, 
orientando-se no exercício Plimo da liberdade, da 
iguàldade e·d.a fraternidade. 

Desejo, ainda, neste momento, extemar a forte 
amizade que me distingue Dona Guiomar de Sou
za Menezes e seus filhos Sebastião de Menezes 
Neto, corpneJ reformado do Exérdto; Luciano 
Carlos Men~es, funcionário do Banco do Brasil, 
e·Mã.ria Augusta de Menezes, doutora em Ciências 
Biol6gicas._ _ . 

Ft!hO dedicado e Pai extremOso, o Dr. Carlos 
Menezes, pela riqueza mora1 que legou .ao povo 
~rQipano, é-credor do respeito, do carinho e da 
d~dicação que os seus coE::staduanos l_he bibu
tam, ao centenáriO do seU nascimento,. caben
do-me a honra deste pronunciamento com que 
trago, aos meus pares, a notícia de uma v:ida plena 
de amor ao próximo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Çoncedo a palavra ao nobe Senador Divaldo 
Suruagy. 

SR. DIVALDO SUROAGY (PFL- AL Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Solicito a inclusão, nos Anais .do Senado Fede
ral, de correspondência a mim dirigida pelo Radia
lista Antônio Fernandes, e de outra, emitida pelo 
mesmo, ao Sindicato dos Radialistas de Alagoas: 

RÁDIO DIFUSORA DE AlAGOAS 
- . --- - -

Maceió, 30 de abril de 1988 

Caro Senador SUruagY: 

Primeiramente, cumprimento-lhe, juntamente 
com s~~_equipe. Estou remetendo para a sua 
apreciaç~o. correspondência que enviei para o 
Sindicato dos Radialistas de Alagoas, expondo a 
violência do Governo do Estado em relação a 
cassação .do meu programa Como _é_ do $eU co
nhecimento, é desejo do Sr~ Collor, eliminar a 
presença da Rádio Difusora das comunicações 
de Macei6. Como eu estava fazendo um trabalho 
pluripartidário, voltado para o social, e de certa 
forma, expondo o Governo ..;... não por motivos 
políticos, é que o "Governo das Mudanças" é in
competente mesmo-ele achou por bem cassar
me. Como fundonárfo público estatutário, ele não 
pode deixar de me pagar o salário. Mas, o ato 

Maio de 1988 

em si, é urna violência, e eu estou empenhado 
em denunciá-lo a nível nacional, e gostaria de 
contar com seu apoio aí no Senado. 

Mande( corfespondêricia igual, para o Senador 
Mansueto de Lavor. Mansueto é um velho compa
nheiro ·de rádio - traba1hamos juntos em Petro
lina- ele como'diretor-geral e eu como gerente 
de Programação "da Emissora Rural de lá Além 
disso, como Jornalista e radialista profissional. ele 
sabe bem o que isso representa. 

O Sindicato dos Radialistas de Alagoas, já divul
gou uma nota oficial a propósito, e está enviando 
cópias desta carta para os Jornais e Emissoras 
do País. Durante alguns anos trabalhei na Bahia 
com o sobrinho do Ministro Antônio Carlos Maga
lhães e .com empresas que tinham afinidades com 
ele, estou pedindo também seu apoio, ·no sentido 
de tomar essa denúncia a mais ampla possível. 
-Antônio Fernandes. 

Macei6. 24 de abril de 1988 
Ao 
Sindicato dos Radialistas de Alagoas 
Av. Duque de Caxias - Casa da Comunicação 
Maceió, Estado de Alagoas. 

Prezados Senhores: 
Att. do Sr. Régis Cavalcante, Presidente. 

Ref. Cassação d~ ~~ta 
O objetivo .desta, é para comunkar em caráter· 

oficial a esse orgão de classe, a suspensão do 
Programa Antônio Fernandes, que era irradiado 
de segunda-feira a sábado, das sete as nove horas 
pela Rádio Difusora de Alagoas. A comunicação 
foi feita pela direçi!:o-geral da Emissora Oficial 
do Estado, a1egando que a determinação partiu 
do Gabinete Civil, que cumpria orientação do Go
vernador Fernando Collor de MeJo. Não foi apre
sentada justificativa de qualquer ordem para a 
retirada do programa, apenas um recado e nada 
mais. Exatamente corno_ ocorria nos velhos tem
pos a nível de regime militar. Quando os coronéis 
de plantão nas redações e estúdios das estações 
faziam algo similar. Mesmo sem a coragem e 
a educação de dar qualquer explicação, o perfil 
do programa não vinha ~gradando o Qovemo. 
Realizado à base de entrevistas com personafi
détdes que fazem o cotidiano de Alagoas incluindo 
os políticos de tOdos os partidos, e mais as recla
mações do povo pOr carta e telefone e as opiniões 
sobre os acontecimentos políticos do Pais - o 
programa de certa forma, vif)ha expondo incapa
cidade administrativa do Governo perante à popu
lação. Isto certamente fere as ambições do Gover
nador, que tem, como todo mundo, se empe
nhado de forma obssessiva na formação e manu
tenção de uma imagem, que lhe permita chegar 
a condi.ç:ão de candidato a Presidência da Repú
blica. Infelizmente, como o Governo é incompe
tente para resolver os problemas primários da 
população, toma-se vulnerável a qualquer tipo de 
crítica. Na visão do Governador e seus assessores, 
o dever do programa é pregar que tudo vai as 
mil maravilhas, fazendo, como fazem ostensiva· 
mente alguns setores do próprio Governo e as 
empresas da organização Amon de Melo - de 
propriedade do Governador e seus famiHares -
um verdadeiro Culto a personalidade do Sr. Collor. 
Isso além de ridíclllo do ponto de vista profis~ 
sional, tem conotação mentirosa. Os fatos indi· 
cam que o Governo é fraco, ·sem a credibilidade 
pública neCessária para merecer elogios. Portan• 
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to, sem explicar, o Govemo de_ix_a claro as razões 
de minha cassação·.- Por exemplo, eis os temas 
trataçlos_ no prograJ!la. na última semana de sua 
real~ação: 

·a) Proposta de reajuste dos servidores _dp Es
tado. ·cte 78%, divididos em suaves prestações 
menSais. Durante O primeirO ano do atual Gover
no, não houve aumento para o funcionalismo, 
apenas o pagamento dos gatilhos dividido em 
cinco parcelas. Corria a situação -dos servidores 
é de indigência, a partir da proposta do Governo, 
convidamos sindicalistas e abrimos os telefones 
para o povo. como ás criticas, reclamações e 
até ódio do povo, foram várias, o Cevemo fêz 
pressão ·em -cima do programa. Que nada mais 
era do·que um porta-voz da angústia do povo; 

b) Foi anaJisado também, o vulnerável sistema 
de transporte coletívo _d.e _Ma_ç_eió. A EfURB -
uma empresa de propriedade do Governo, detém 
80% das linhas, e oferece-o mais degradante servi
ço à população. Sáo veiculas podres, linhas irre
gulares1 ausência de ftscaJização e demoras e:~rn
geradas nos pontos, sem que o Goverrio faça 
nada; 

c) O Setór de saúde, é outro ponto crítico. Os 
telefonemas e as cartas chegavam diariarriénte
da capital e do interior, reclamando a ausência 
de médicos nos Postos de Saúde e Hospitais, 
faJta de medicamento e __ até f-ªlta de gases e outros 
produtos elementares ao atendimento ao público; 

.d) Várias escolas do Estado, estão até_ hoje 
sem funcionar, por falta de carteiras. professores 
ou mesmo diretores. E o povo encontrava no 
programa o _canal_de reivíndk:açáo natural; 

e) Maceió vem sofrendo a maior crise de sua 
história a nível de falta d'água. A deftdência atinge 
toda a capital alagoana e cidades do interior. Sem 
água para lavar, cozinhar e tomar banho - a 
população reclama e com ra2:ão. A única coiSa 
que o Governo vem oferecendo ao povo nesse 
setor, é o aumento constante_ das contas, sem 
proporcionar um serviço compatível com as ne
cessidades da população; 

f) O banho de luz pronletido pelo goVernador 
na campanha, não passou de uma farsa Praças 
sem lâmpadas, a situação da iluminação pública 
é calamitosa. A!é locais visitados por turistas, co
mo a orla, padecem a deficiência da escuridão. 
E cõmo não poderia ser de outra forma, a popu
lação estava c:obrando do Governo sua respon-Sa
bilidade no gerenciamento das necessidades, que 
são caras e pagas por ela mesma. Na reaJidade, 

· o que houve foi uma cobrança de cumprimento 
do dever. Sem agressão de qua1quer ordem, sem 
citação desrespeitosa ao Governo, tudo dentro 
de urn comportamento profiSSional do maiS alto 
nível. Daí, o espanto -~usado pela medida, exata
mente, porque era um programa que objetivaVa 
ajudar o Governo na solução de seus problemas. 
Em vêz_ de questionar com o povo, dando-lhe 
explicação e resolvendo os erros cobrados, infeliz
mente, o Govertl_o age como o pavão, quando 
atacado, essa ave corre do inimigo até certa dis
tância, e procura enfiar a cabeça na areia, mas 
o bumbum, fica de fora, transformando-se em 
presa fácil para quem está com fome. Essa expe
riência, certamente não é das melhores. Em vêz 
de correr do povo, cassar um radialista inofensivo 
para o Governo, mostrar uma face cerCeadora, 
expondo publicamente a personalidade do coro
nellsmo, tãó combatido pelo próprio governador 
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errn;ua campanha e em viagens do seu projeto tários,l8çoe$Se'regi~.\ie~hó·re_cebendocartas, 
pessoal, pagas com o' combalido orçamento· do · telegramas e telefonemas de cOmpanheiros, entí
Estadb, por que ri~o' êrifreÍ1far os problemas? dades e autoridades de Alagoas e_oub:_os Estados, 
Qug_stionar-Os -errOs e_ buscar soiÚçQes? _ _ · · _· .. aproveito a oportunidade e agradeço a todos. Es-

A bem da vérdade;_ fuí ccilôcãdo em disPopi- tou recebendo cOnvites para trabalhar em Recife, 
bilidade, mas, contiriuO ·a· réCeber do Estado.~co! Sa1vàdor; Ceará: e Aracaju- mas estolhi Maceió 
mo se trabalhando estivesse. Portanto, não vi.so para viver, aqui ficarei:se·surgir alguma proposta 
com· essa denúnc:ia, promOção pessoal ou criticas convenieilfe- aqui, a lUta ·vai continuar. Do con
á_cidas ao GoVerno. Exístem erros e acertos' no trário saberei esperar com paciência o fim do 
Governo Fernando Cóllor, e foi exatamenb;: o. que "GoVerfto das Mudanças". O que eu !!_á() devo 
eu vinha fazendo, aplaudindo os acertos e denun- fazer, é coloc:a;r 0 meu trabalho a serviÇo. dos in-
ciando os erros na busca de solução. Me_u repúdio cotnpetehtes. É melhor calar com honradez, res-

. é' cOntra a víofência pratfcàda cOntra um prop.s~ peito ao óuvínte' é dedibilid<}de da população, 
siona1, que atua há quatro anos e nunca foi puni- do que se tomar o :;;abiá que cante) eis_ mentiras _ 
do, nunca faltou <lo' seu dever, e que vinha desem- e os.traumas do_s violentO$_. 
penhando um papel social"iinpOrtante para orá.. Outro assunto que me traz _à tribuna, Sr. Presi-
dio, para à população e para o pióprio Estado, dente. 
se fosse m~s inteligente. - ' O GOVernador Lamenha Filho _recebe o então 

TenhO re~ebi.do convites para. debates sObi'_e' - toao-põderoso MiniStro dos Transportes e o Dire-
o assunto, através de setores políticos hostis ãci tor-CfetaJ do Departamento Nacional de Estradas 
Governo, numa demonstração clara, de aproveita- de Rodagem, qu'e visitam oficiaJmente Alagoas~ 
menta de uma situação constr_ang~dora para a Vivíamos os ídOS de lna)o de 1968. Prefeito de 
imagem -do Governo. Isso eu nã,o quero. Não -de- Maceió, participo de uma -reunião _administrativa 
sejo me colocar como, instiJHn.cnto _e promotOr' no salão de despiJ.ChoS do Palácio Floriano Peixe-
político de ninguém. Não pertenço a nenhum par~ to, entre Mário Aridreazza e as princ:ipais autori-
tido, n~_o tenho compromisso com_-o Goverrio.. dades_do Estado. FOi-o nosso_ primeiro encontro. 
que me cOloque na condição. de 1:1-ajulador de Reivindico, com o apoio de Lamenha, a duplica
seus atas. Como também não desejo víncuiQS. ção dos doze quilômetros _da pista asfáltica entre 
que me obrigue a fugir da minha linha de trabalhe;>, a Praça do Centenário e o entroncamento roda. 
conhecida e respeitada pelo público, pautada, viário no Tabuleiro dos Martins. Defendo os meus 
exatamente pelo comportamento de independên· argumentos, apresentando quadros estatísticos 
cia, abrangendo todos os setores da sociedad_e, com a média dos addentes _fatais ocorridos no 
sem mutação ideológica e sem c~rceamento des~ trecho, nos últimos-três anos. 
se ou daquele segmento. O radialista que se colo- linãQinei, à ép-Oca·, que-sensibilizado pela vonta
ca como súdito do Governo ou da Oposição, só_ de_ de realizar d~ _l,lfn joy~m prefeito, autorizara 
tem credibilidade para o segmento a que está o Engenheiro Eliseu Resende a executar a obra 
ligado. O outro lado, sempre o receberá com des-. atraY,és de convênio. Anos d~po_!s, conhecendo-o 
dém, na condição de puxa-saco ou bajulador. Do" melhor, cheguei à conclusão de que o forte Senti-
ponto de vista financeiro, pode até ser conve- me.nto de ajudar, característica maior de sua per-
niente, todavia, qUando se avalia os adeptos desse sona1idade, fora a determinante_ superior que o 
comportarileritõ prõftssional, à luz da ética, do levara a atende_r ao pleito do desen_voMmento da 
respeito ao ouvinte e dos valores sociais, o resul- Ca:pital alagoana. _ _ _ . 
tado é sempre nocivo, tanto para à população A verdade, entretanto, é que SeffiPre me seriti 
como para o próprio rádio. em débito. Governando Alagoas, na década de 

Daí a minha ausência do círculo ligado ao pro- 70, outorguei-lhe, juntamente_ com a Assembléia 
blema. Não estou interessado em promoçao pes- Legislativa, o título de cidadania, numa fase dificil 
soal ... Meu dever agora é _çl~fiunciar e~~ vergonha, de sua vida, quando ele estava sendo vítima de 
paraqueoutroscompaJ1heirosnãosejammotivos calúnias; que somente seriam desmentidas de 
de holocausto na sanha violenta daqueles que uma maneira categórica, pelãs dificuldades finan· 
não suportam criticas. E por isso, entrego ao Sin- celraS que a Juta contra uma doença indomável 
di cato dos Radialistas de Alagoas, órgão represen· o Iewria a viver nos seus últimos dias. O titulo 
tativo de- minhéi clãs.Se, juntamente com 0 Sindi~ valeu_ muito mais pelo gesto. Mariozinho, um dos 
c:ato dos Jornalistas ProfiSSionais de Alagoas, a seus filhos, contou-me certa feita, no Rió de Janei
responsabilidade dessa denúncia a nível nadonal, -rO, quanto fora gratificante à sua alma, naquele 
estendo~se às Erriissoras de Râdio e Televisão m~en~, a homenage~ do povo alagoano. 
e Jornais e Revistas de todo o País, berÕ como O Ministro Mário Andreazza jâ imprimia, ein 
a Confederação, Federação e Sindicatos deRa- 1969, umritmoaceleradoàsobrasdeconstrução 
diaJistas e Jornalistas do Brasil, para que a Nação e pavimentação de estradas, de ampliação dos 
fique sabendo dessa vergonhosa c..assas:ão e os portos, de fortaledmento da construÇão naval e 
motivos que a determinaram. Mostrando 0 lado dá-Marinha Mercante. Estava há dois anos no 
cruel das comunic_ações em Alagoas e o domínio MiniStério dos Transportes. 
do Governo do Estado, impondo regras e até cer- Rache] de Queiroz esCrevia Um artigo especial, 
<::eando à Coristituição que assegura ao cidadão para uma publicação do DNER e depois reprodu-
o direito de trabalhar. Pot uma questão de justiça, zido em vários jornais: "Por onde chegam as estra
destaco o papel desempenhado pelo diretor-geral das:' - ela dizia - "fogem os bandidos. Ooresce _ 
da Rádio Difusora, Gilberto Lima, e do diretor a agricUltura, implantam-se as indústrias e o ga. 
comercial Djair Marcelino - sempre apoiando vemo se fiXa. Pé de governo, roda de governo, 
e dirimindo dúvidas quando o programa estava preciSam de estradas". Rac::hel exultava com a 
no ar. A decisão de suspensão, independeu da interligação pelo asfalto, do Nordeste com ores· 
vontade de ambos- foi urna decisão do Gabinete tánte do País. O Ministro Mário Andreazza deixou 
Civil, para não cometer injustiça e evitar comen- o Ministério, em 1974, CÔIJl um sa1do de mais 
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de quarenta mil quilômetros de rodovias. premo~ 
vendo a integração deste País-continente. 

Voltando ao Governo de AJagoaS, em 1983, -
vivi ao seu -lado o drama de cinco anos de seca 
no semi-árido nordestino. Andreazza garantira a 
sobrevivência de cerca de dnco milhões de flage
lados nas obras _de pequenos e médios açudes, 
assegurando o s_ustento dessas famílias nordes
tinas. Pelas estradas circulavam centenas de ca
minhões da suaene, dia e noite, levando alimen
tos e água potável para as populações. Numa 
das últimas viagens de inspeção, já a bordo de 
um pequeno avião da Força Aérea Brasileira, ele 
contemplava a paisagem seca e comentava: "Se 
não tivéssemos consbuído--a inalha rodoviária do 
Nordeste, não sei qual seria o destino de tanta 
gente." 

Assim era o coração enorme, daquele enorme 
gaúcho que se preocupava com os menos favore
ddos, ao tempo em·que construía um obra ímpar 
na História da República. Seu lema era o desenvol
vimento com repercussão social Foi ·asslm que 
deixou uma marca jamais atingida em qualquer 
p~rte do mundo, na primeira metade dos anos 
80: a construção de dois milhões e duzentas mil 
habitações populares. em aproximadamente dois 
mil municípios brasileiros. 

No Ministério do Interior enfrentou os proble
mas da habitação, somados aos do meio ambien
te, aos do desenvolvimento regionaJ, aos de sa
neamento básico e aos das calamidades pllblicas 
- não só as secas, mas as grandes ep.chentes. 
Somente no Vale do São Frandsco deparou, em 
1981, com duZentos e cinqüEmta mil desabriga
dos. Mandou proteger as cidades às margens do 
Velho Chico, com diques de proteção e relocou 
as populações para as partes altas, construindo 
centenas de novos conjuntos habitacionais. Pro
meteu e fez todas as obras em apenas um ano. 

Eti;fo "Minsitro do Nordeste". Era o '"Tocador 
de Obras". Era também o "Grande Chefe" dos 
indígenas, que fazia cumprir à risca as direbizes 
do Marechal Rondon. Demarcou mais de um mi
lhão e meio de hectares de terras dos ind!os, na 
Amazônia e no Centro-Oeste. 

Gostaria de lembrar o lema do Projeto Rondon, 
responsável por outro segmento que ele tanto 
amou, -os estudantes: "Integrar para não entre
gar". Foi assim que ele consolidou a conquista 
da Amazônia. 

Destituído da presunção dos donos do poder, 
gentil, humilde, buscando nos outros o preenchi
mento de suas limitações, prestativo, atencioso 
para com todos e ajudado pela imagem de grande 
executivo, tem seu nome cot1do, naturalmente, 
para~ disputar a Presidência da República no então 
vigente Colégio Eleitoral. 

Os Governadores do Partido Democrático So
cial indicam o meu nome para compor a chapa 
do Ministro Andreazza, que disputaria na Conven
ção NacionaJ do PDS, no <:lia 11 de agosto de 
1984, no Centro de êorivenÇões~- em Brasília, o 
lançamento oficial da candidatura. 

A fragilidade humana, mais uma vez, se eviden
ciou numa convenção partidária. Quatrocentos 
e treze convencionais comprometei'am-se, pores
crito, que votariam em Mário Andreazza, e apenas 
trezentos e cinqüenta honraram seu_ compromis
so. Não sei quais foram os motivõs, entretanto, 
sei que não foi nada digno. Fiquei ao seu lado 
durante toda a apuração. Recebeu a derrota com 

multa dignidade. Defendeu os que o traíram. Ofe
re_ceu par~ mim· e: Antônio_ Carlos Magalhães, 
cjUando o companhávamos até sua residência, 
lições de humildade_ e de grandeza de espirita. 
Os sentimentos de eStima e gratidão foram acres
dàos com Ci de admiração. Orgulho-me de haver 
sido seu companheiro naquela luta inesquecível. 

Estive no Hospital Nove de Julho, em São Pau
lo, quando submeteu-se às cirurgias no pulmão 
e no cérebro. Mantive constantes cantatas telefô
nicos com ele nos períodbs de convalescênda.' 

Tomo conhecimento, através da imprensa, de 
que Mário Andreazza se encontrava em fase termi
nal, no Hospital Sírio-Ubanês, na capital paulista, 
Viajo às pressas. Despedi-me dele, no fina] da 
tarde do domingo, 19 de abril. A terrível doença 
alquebrara o ·gigante. E;ncontrava-se, entretanto, 
lúcido. Aperta as minhas mãos, olha-me nos olhos 
e exclama meu nome. Comovido, afasto-me do 
seu leito hospitalar. Estava convencido de que 
era o fim. Dois dias depois faJeceu. Acompanhei-o 
à llltima morada, no Cemitério São _João Batista, 
em Botafogo, no Rio de Janeiro. Modificou paisa
gert$, corrigiu desníveis regionais, agilizou desen
volvimento, promoveu o progresso, foi uma vida 
ampla de realizações. 

. .Era.Q que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Frandsco Rollemberg) 
- ConCedo a palavra ao nobre Senador Odacir 
Soa~ · 

O SR- ODACIR SOARES (PFL- RO. Pr6-
nunciã o seQUii1te disCurso.) :.___ Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Venho de receber ofiçlo subscrito por nove 
membros da Assembléia Legislativa do Estado 
de _Rondônia, nos seguintes termos: 

"Exm' Sr. 
SenadOr Od.adr-Soares 
DD. ~-Secretário do Senado Fedéal 
Brasília-DF 
Temos a honra de nos dirigir a V. Er, para 

tomá-lo portador de circunstanciado docu
mento_junto à CP[ da Corrupção, no qual 
-apre-sentamos denúnciaS comprovadas por 
provas documentais, pertinentes a irregu1a
ridades e aios de corrupçáo praticados com 
verbas públicas federais por parte do gover
nador Jerônimo Santana. 

Solicitamos, ainda, él Y'"Ex"' que nos apoie 
nessa luta pela moralização do Poder Execu
tivo de nosso Estado. 

Confiando no espírito cívico e na deie~-i~
nação de V. f:xf', aguardamos- suas ações. 

Respeitosamente, 

.Assinados:- Oswaldo Piana, 29-Vice-Pre
sidente; Silvernani Santos, Uder do PFL; Ami
zael Silva; Nilton Caetano; Heitor Costa, Líder 
-do PDT; "Osmar Vilhena; Luiz Gonzaga da 
Costa, Líder do PDS; Neri Firigolo; Hemandes 
Amoriri1.'~ 

Trata~se, como' Vossas Excelê~cias por certo 
já terão notado, de matéria que, já por diversas 
vezes, denunciei desta tribuna. Há, pOrém, duas 
diferenças fundamentais entre esta e as vezes an
teriores. 

A primeira se refere à espantosa capacié:iade 
de crescimento do lodaçal em que o Sr.Jerônimo 
Santana mergulhou o _Estado q_ue deveria estar · 

governando. Cada vez, senhoreS Sehadore_S, qUe 
se fala em corrupção em Rondônia, cada vez que 
se olha de perto a podridão, ela está maior, e 
pior, e mais mal-cheirosa~ · 

A segunda é p fato de que, agor~, o que_trago 
à apreciação deste Plenário não é minha voz_ isola· 
da, não é _a_ cte_núncia, sistemática e infatigáVel 
porém·solitária,_que venho fázendo a respeito da 
dilapidação da coisa pública em 'rOeu Estado. 
Desta feita, o que se nos apresenta é a denúncia 
formal, obedecendo a todos _os tr2lmites regimen
tais, oferecida pelo Poder Legislativo Estadual. É 
o resultado do trabalho de nove Comissôes_ de 
Inquérito instauradas, pela Assembléia Legislativa 
wndoniense, em que o Sr. Governador e súã equi
pe de governo_ tiveram todas .as oportunidades 
de explicar-se, de justificar-se, de se defenderem. 
São acusações emb~adas em ProVas íi"réfutáVéis, 
de ilícitos cometidos às escâncaras, de atas e 
fatos criminosos, escandã1osos, de amplo domí
nio público, contra o património público, atenta
tórios à moral pública e, mais, eni absoluto des~ 
prezo ao resPeito público; _ _ __ _ _______ -

É isso mesmo, Senhores Senadores. Os_docu
mentos que repassei à CPI dO Senado Federal 
que investiga os atoS _de cOrrupção do GOveino, 
presidido pelo Exfn9 Senador José IQnácio Fer
reira, não se referem a um único caso de corrup
ção, mas a vários, em que estão envolvidos o 
Sr. Jerónimo Saritana e seüs auxiliares mais dire· 
tos. São muitos_ os caso~, repito, que passarei 
a relatar em seguida, com_ -Õ objetivo de que, p-elo 
a:inplo conhecimento de todos, possa cada um 
de nós fazer o que esteja a seu alcance para sanar, 
para moraliz~. para limpar a sujeira que, como 
se vertçê- mais que rondoniense, é nacional. O 
relato é dividido em "casos", para maior clareza 
de exposição e para'-melhor entendimento por 
parte de Vossas_ ~c~lências. 

Vamos, pois, sem mais delongas, à análise dos 
fatos, caSo a caso. 

CASO I 
Retroação ilegal de decreto 

Pelo D.ecreto n9 94.233, de abril de 1977, o 
Sr. Jerônirno Santana beneficiou indevidamente 
a Construtora Mendes Júnior, reajuStando em Cz$ 
8 milhões uma parcela de faturamento de serviços 
que já havia sido paga. 

Que nome_se poderia dar a essa correção mo
netária às avessas, que pode transformar uma 
conta junto ao Governo em renda eterna? Vejam 
os Senhores: presta-se um serviço ao Estado, no 
valor, digamos, de um bilhão de cruzados . .Emi
te-se .a fatura, recebe-se integralmente o valor do 
serviço prestado- valor no qual já está previsto, 
naturalmente, um bom lucro, perfeitamente j~sto, 
aliás, desde que não_ seja exagerado. _Aí, o "dono" 
do Governo, bonzinho, emite, trinta dias após, um 
decreto autorizando o prestador_do serviço a rea
justar o p_reç:o do mesmo, vamos s1,1por, com base 
na variação _da OTN. E o bem-aventurado forne
cedor terá ganho correção monetária ampla sobre 
aquilo que não mais lhe é devido. Maravllfta, pois 
não? E depois, mês a mês, se poderá emitir novo 
decreto, abrangendo períodos sucessivos de 30 
dias. Está montada a siríecura, Senhores Senado
res, e o feliz empresário poderá demitir seus em
pregados, alienar seus bens móveis e imóveis, 
deixar de produzir, deixar de pagar salários, deixar 
de adquirir inSumos, enfim, bastar-lhe-á manter 
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uma máquina de escrever, um telefone e uma 
secretária capaz' de emitir uma só fatura mensal 
para que ele, o empresário, leve daí por diante 
vida de nababo, às custas do suado imposto que 
cada um de nós paga a cada dia. O exemplo 
está dado, o precedente está criado pelo Sr. Jeró
nimo Santana, basta que um de nossos econo· 
mistas o batize, patenteie, institucionalize. E viva 
o Brasil, pobre ingênuo, sempre sujeito a esperta
lhões, a falcatruas externas e internas de toda 
ordem, de toda natureza! 

CASOJI 
Governador com patrlmônlo de 900 mll 
adquire mansão por 2 e melo mllhões 

Em 14 de agosto de 198.6, ·o 8(. Jerónimo San-
tana preencheu, como candidato do_ PMD6 _ao 
Governo de Rondônia, declaração de bens cuja 
cópia temos em_nosso poder(documento anexo). 
Bens declarados pelo hoje Governador: uma casa 
residencial situada na Rua Campos Sales, no valor 
de Cz$ 800 mil e um veículo Ford FwlOO, no 
valor de Cz$ 100 mil. Total, Cz$ 900"-mil. Ora, 
Senhores Senadores, -sem haver herdade, sem 
haver ganho qualquer prêmio de loteria, sem ha: 
ver tropeçado em qualquer pedra ou metal precio
so que justificasse enriquecimento súbito e lícito 
(pelo menos, o Sr. Governador nada provou nes
se sentido), ele viria a comprar, éfn-30_de março 
de 1987, apenas sete meses e meio mais tarde, 
portanto, uma residência às margens do Lago 
Sul, em Brasília, no valor declarado de dois mi
lhões e meio de cruzados. O valor real, entretanto, 
deve ter sido muito maior, pois que se trata de 
mansão, em estilo espanhol, com quase quatro
centos metros quadrados de área const:n~tda, em 
local nobre de Brasília. Onde foi o Sr. Jerónimo 
Santana buscar o dinheiro para a aquisição? Se 
a origem desse dinheiro é ]feita e ética, por que 
ele não a declara? Por que não pagou imposto 
de renda compatível com sua renda, com seu 
pabimônio real, na hipótese de que à época da 
declaração, para efeito da _candidatura, ele já dis· 
punha: de meios para a futura aquisição? Pelo 
visto, esqueceram-se de ensinar ao Sr. Goverw _ 
nadar que a declaração de bens exigida por lei 
visa justamente a coibir abusos como o que ele 
cometeu . .Sendo muito pouco provável que ele 
padeça de ingenuidade, outra terá que ser a cãusa 
desse ''descuido": cinismo, deboche, ausência to
tal e absoluta de r_e_speito às instituições que o 
fizeram governador?_ Será cjue o Sr. Jerôhimo 
Santana pensa que este País é um circo, suas 
is que palhaços ou btchos amestrados, enquanto 
que ele e sua camarilha são os únicos _especta
dores? De que mal sofre ele, para atrever-se a 
rir tão descaradamente de todos nós? Algum tipo 
de demência ou, simplesmente, pouca vergonha? 
O fato é que, Senhores Sen_ªdo~e_s, não podemos 
continuar permitindo que pessoas do caráter do 
governador de Rondônia prossigam zombando 
de nós, de nossos princípios, de nossas institui· 
ções, enquanto se locupletam de nossos bens. 

CASOIIr 
lnnã do Governador• aplica dinheiro cuja 

origem não sabe explicar 
Qual é a faixa salatial para o emprego de secre

tária particular do Governador de Rondônia? Al
guém poderia, antes de responder, pensar que 
existem secretárias e secretárias, e que, antes de 
arriscar uma hipótese, ter-se-ia que saber qual 
é a natureza e qual a qualidade dos serviços pres-

tados. Qualquer pessoa de bom senso, entretanto, 
descartaria de princípio a possibilidàde que uma 
secretária teria, por mais qualificada qUe_ ToSs_e, 
de aplicar, no mercado- financeiro, recursos da 
ordem de 3 milhões _de cruzados. Não, pelo me
nos, com recuisos oifundos da poupança de sêti 
salário,_ainda que vivesse às expensas de o_utrem, 
nãO gastando um centavo s·equer de seu dinheirO. 
Pois, Senhores Senadores, D. Maria Garcia Santa~. 
na, irmã do Sr. Jerónimo Santana e s_ecretária 
particular do Sr. Governador, aplicou no Bame
rindus, con(orme extratos em anexo, um total que 
ultrapassou a cifra de 2,8 milhões de cruzaàos. 
Só que a aplicação não se deu nos dias de hoje, 
foi um ano atrás, ou-seja, em maio de 1987 ,_quan-

.- ao essa importância valia muito mais que hoje, 
sendo, é óbvio, muito mais dificil de se_ ganhar. 
D.- Maria Santana, quando veio a público o valor 
de suas aplicações, declarou_h3"-'euecebido uma 
herãfi.ça. Entretanto; jamais explicou de quem 
hei'dou, nem provou nada de suas alegações._D_e_
talhe curioso: as aplicações de O. Maria_ Santana 
oCOrreram apenas dois meses após a _compra 
da mansão do Lago Sul, em Brasilia, por seu 
irmão governador. Outro_detalhe, igualmente inte
ressante: o valor das aplicações, 2,8 milhões, é 
âa mesma ordem de grandeza que o valor decla
rado na compra da mansão, que foi de 2,5 mi
lhões. Te riam os dois irmãos herdado partes 
iguais do mesmo espólio? Em -caso afirmativo, 
por que _tanto mistério sobre a origem de seus 
bens? Q_ silêncio dos irmãos Santana conduz a 
indagaçõe_s inevitáveis, como: há mesmo um d,e
funto rico na família? Quem é _ele? Ou_ q gover:
nador está apenas usando nome e conta bancária 
de seus familiares, para neles "descarregar" ativos 
financeiros adquiridos indevidamente? Há muita 
COiSa pof expliCar na trajetória político-Aministraw 
tiva do Sr. Jerôn_imo Santana, e ele terá por certo 
que explicar tudo, queira ou não. 

c:ASOIV 
Governador paga 50 milhões por obra que 

não vale mais que 5 milhões 
COrie, na Va:ra da Fãienda Pública da comarca 

de Porto Velho, Ação Popular proposta pelo Dr. 
Fraiicisco Arquelau de Paula contra o Governador 
Jerónimo Santana, por contratação ilegal de obra, 
Sem a devida licitação. Não fosse esse fato já 
por si suficientemente grave, o Sr. Governador 
contratou para a execução da referida obra a fi_rma 
RãndOffi-?ãVfmentadora e Construtora Ltda, de 
Sãtaí, Estado de Goiás, cidade onde nasceu o 
Sr. Jerónimo Sarifan"a. Nada temos, Senhores Se
nadores. contra o empresariado de qualquer parte 
dO País. O qUe nãO admitimos, o que não pode
mos aceitar é que a eJllpresa seja contratada em 
total desobediência às prescrições do Decreto-_Lei 
n~ 200, e o fato de que a irregularidade tenha 
behefidado justamente uma empresa· cOnterrâ
nea do contratante é altamente sintomático. Co
mo agravante, a ausência de licitação ter-se-ia 
baseado na urgência da execução dos serviços, 
qúaTfdo se tratava de obra pequena, que não exigi
ria maiores qualificações técnicas do executante, 
podendo portanto ser licitada sem atrasos signifiw 
cativos. E, mais ainda, a alegação carece total
mente de consistência, pois que entre- O Sürgi
mento da necessidade da obra e a sua execução 
decorreu mais de um ano. O governador neces
sita, urgentemente, aprender que urgências deter
minadas por não se ter feito em· tempo hábil o 

que se devia não- são motivos- d_e___isenção. Mas 
isso -aindã não é tudo. o governo pagou, pelo 
simples enchimento de um buraco, a quantia de 
50 milhões de cruzados, quando o próprio gover~ 
no teria divulgado que a obra ficara em um déci
mO daquele valor, ou seja, em apénas cinco mi
lhões de cruzados. É muita irregularidade para 
um buraco -só. É, mais uma vez, dinheiro do conw 
tribuinte que se esvai, na voragem cülapidadora 
de uma "administração" que nada administra 
além do ganho ilícito. É, Senhores Senadores, 
mais uma ·conta aberta na extensa folha de débitos 
do --sr. J_erônimo .Santana.: É mais um ato que 
de maneira alguma pode permanecer impune, 
se queremos preservar um mínimo de auto esti
ma, um mínimo de respeito próprio, se aspiramos 
aincla a manter alguma estima e respeito públicos. 
Que o-governador e sua súcia pagum pelo que 
vêm fazendo, ou oS desmoralizados seremos nós, 
a quem o povo e as instituições confwam a defe
sa da lei e da moralidade! 

CASO V 
O CEAG e os desvios de verbas 

A Imprensa de Rondônia vem denunciando, há 
tempos, iriegularidades administrativas no CEAG
RIO, cometidas pelo cüretor Osmar SilVa; em con
luio com o Secretário Estadual da Fazenda, Eras~ 
mo Garanhão. Objeto da denúncia: repasse ao 
CEAG de recursos do Estado, para o pagamento 
a "'assessores" contratados por aquele órgão, a 
maior parte conten.~neos de Erasmo Garanhão 
e por ele indicados, tais como: Paulo H. de Almei
da; Cloter Saldanha ,M;otã; José Gualberto Lacer
da; José Barbosa; Antônio Pinto Roí:ã6; Maria A 
S. Pagapella; José Lu~ Lenzi;_ J_os~ E. Areo~. Im
possibilitado de pagar diretamente a seus "prote
gidos", o que faz Garanhão EStabelece convênio 
com o CEAG, que contrata-seMços dos mesmos, 
pagando~os com recursos repassados pelo pró
prio secretário da F~enda. O própri_o_ d_it:_etor Os
mar Silva ganhava, em novembro de_l9_87J a "mó
dica" quantia de 680 nJil mensais, muito_ acima 
do que deveria receber qualquer fundonáiio de 
Seu-escalão. Enqu'antO isso,·o que faz o Governo 
Jerónimo Santana de efetivo pela pequena em
presa, razão única da _existên~ia do CEAG? Faz 
o mesmo que tem feito no sentido de implantar 
no Estado uma inft'a estrutura qu~_ capacite Ro~-

- dônia a crescer, a desenvolver~se, a gerar riquezaS 
para nosso povo e para a Nação: não faz absoluta
mente nada! Estão, o Sr. Governador e seus asse
ela, por demais empenhados na árdua tarefa de 
~~mei:i]ar o património público, para terem tem pó 
de lembrar-se daquilo para que foram eleitos ou 
nomeados, ou seja, para realmente administrar 
a coisa pública, para prepar~ os destin9s do Esta

-do de Rondônia para o crescimento que o povo 
rondoniense quer, merece e exige. Hoje, o rondo
niense s6-cOnsegue ver_ seu futuro- afundar no 
niar de lama em que Jerónimo Saritana & Com: 
pãnhiã Verh Chafurdando cada vez mais. Esse es~ 
oísas, -senhores Senadores, não pode mais perdu
rar, temos que pôr nisso um paradeiro, hoje, ago
ra, o quanto antes! 

CASÓVI 
Erasmo Garanhão ou o cuniculo de um 

cidadão abaixo de qualquer suspeita 
O Diário Oficial do Estado do Paraná, edição 

número 1792, de 28 de maio de 1984, traZ a. 
seguinte publicação, a primeira da seção Atas 
do Poder Executivo: "Decreto ne 3.006 - O Oo-
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vemador do Estado do Parapá/i' -Resolve exone~ 
rar Erasi"oi:> Garanhão, RG n~ 364.014 -DF, dó 
cargo, em comissão; de SeCretário d~ Estado de 
Finanças. Curitiba, em 28 de maio ele _19.84._1~63!_ 
da Independência e 9& da República". _Ra_zão da 
ato: parecer conclusivo da ConiiSsão d~;: AI, to Nível 
instituída para apurar suspeitas de irregularidades 
praticada pelo Sr. Erasmo Garanhão, enquanto 
Secretário de Finanças daquele EstaQ(). Ss part~ 
do relatório: "À Comissão parece que negocia
ções de tamanha envergadura financeira (o as
sunto investigado eram operações internacionais 
em moeda norte-americana), _que obrigaram o 
T escuro Estadual a desembolsar a vultosa impor
tância de 2,619·biihões de ~dQs, foram con~ 
duzidas pela SEFI com muitã-Simpliddad_e, e até 
mesmo bberalidade (leia-se leviandade e irrespon
sabilidade), sem a assistência do pessoal habili
tado do Banestado e da COPEL., com larga expe
riência e tradição no mercado financeiro interna
cional. A título de e;t~;emplo, mencione-se o caso 
do Banco de La Província de Buenos Aires. Este 
banco recegeu da SEF!, ·através de·. Or~ein de 
Pagamento do Banestado, a importância de 194,4 
milhões_de:_çruzeiros, sem apresentar Nota Fiscal, 
nem comprovante, por não possuir subsidiária 
agenciadora legalmente instalda no País. Nqs em~ 
penhas e liquidações dos pagamentos à Montagu 
e Leman as datas foram alteradas para 08/02, 
quando a autorização para o Banco- do Estado 
efetuar os créditos conseqüentes, é de Q4/01. Nes
sa mesma data, aliás, foram apresentadas as cor
respondentes Notas_ Fiscais bem como efetiy~.:: 
mente sacadas as ordens_ de pagamento junto 
à agência do Banco do Estado em São Paulo 
(vide informe fls. 222). Tarito nos empenhos co
mo nas liquidações _das importâncias pagas aos 
demais intermediários observaram-se evidente:s 
irregularidades, consistentes_em_fasuras nas datas 
da resplectiva emissão. O .:eçibo do Banque D'Af
fak é datado de 02/01 en_quanto o empenho é 
do dta 23f do mesmo mês." O relatório, circun~
tanciado e tecnfçamente_ perfeito, é peça-chave 
de processo adiministrativo que culminou no de-
creto acima ç:itado, em que o então Governador 
José Richa, que mais uma vez abrilhanta_ ~sta 
Casa como um de seus Membros, librou o Estado 
do Paraná e seu Governo de um elementO nefasto. 
Pois esse mesmo elemento seria escolhido a dedo 
pelo Governador Jerônim9 Santana para, três 
anos após o ato saneador do hoje Senad_or José 
Richa, participar com ele, Jerônimo, do governo 
de Rondônia, no mesmo cargo de Secretário da 
Fazenda de que ele fora exoneradp. no _Paraná, 
a bem do serviço público. Ingenuidade ou lnocên~ 
cia do Sr. Jerônimo San:tana? Ingênuçs e inocen~ 
teS seremos nós, se acre~rmos nisso! _An15os, 
Garanhão eJer6nimo S_antaná., pertencerTl àquela 
espécia de indMduos de quern dlz o adágio popu
lar: "Deus os faz, o diabo os espalha e eles por 
si mesmos juntam." São eles, Senbon'!_s Senado
res, a verdadeira praga nacional, muito mais que 
asaúvaf 

CASO VIl 
O Escândalo da Madeira 

Nota de primeira página do Joranal Alto Ma~ 
deira, de Porto Velho - RO, edição ~e 09 de 
março 1988, sob a manchete_ "Rombo çhega per
to de Cz$ 1 bilhão": "O decreto 3505, de 20 de. 
nobembro do ano passado, que retroagiu. a 4 
de maio do período apenas para beneficiar a RRN 
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. Tiruber, firma pa:ranaense·exportadora de madei
- r a, é, talvez, o maior rOmbo que Rondônia já s-ofreu 
des-de a época de Ter"ritório: chega, conforme cál
dilós bem moderados, abeirar 1 bilhão de cruza
ciàS nuni Período c~e·sete mese:s._ aut~ntico atel}
tadó aos interesses do Estado, -patrocinado por 
Uin ~documento a!;>sinado pelo Góvernador Jerô
nfmo Santana e adentado pelo Secretário da Fa
zenda, Erasmo Gãrahhão, direcionado a beneM 
fidir a exportadora que retira madeira da área 
inundável da hidrelétrica de Samuel, mas que, 
conforme àenúnciãs em poder doAM, estaria re~ 
Cebendo toras de_qutras partes do Estado, inter
nando na área de Samuel (fato beneficiado pela 
inexistência_ de qUa1quer tipo de fiscalização do 
IEF, IBDF, SEFAZ, SEMARO e até do Pelotãó 
F1orestal da Polícia MHitar) e, em seguida, dando 
passagem ao material em direção à área da Porto
brãs para embarque. Há ainda outros fatos que 
poderão ser ailalisados pelo Ministério Público, 
Cóni.O" i.unã-"diferenÇ<i de notas fiscais, mais de 
mil núffieros, o que daria, com todas as vias, uma 
altura superior a quatro irietroS. O decreto de Je
rónimo Santana veio modíficar um anterior, assi
nado pelo seu ant~cessor, Ângelo Angelin (a 
qtierri Jerônimo sempre chamou de "corrupto'') 
onde o ex-Govemdor zelava _pelos i~} ter esses do 
Estado." O montante do beneficio fiscal, ou me
lhor, da sonegação ftsi:ã1 sob as benesses da Se
cretaria da Fazenda, como já denunciei em pro
nunciaro_~nto do dia 15 de março último, "come* 
morativo" do primeiro ano de GOVerno Jerônimo 
Santana, equivale a um trimestre de arrecadação 
de ICM no Estado de Rondônia. -Alguma seme
lhança e_ntn~ o escândalo da madeira rondoniense 
e-o-escândª_do dos dólares Paranaenses? Claro 
que sün, s_ó não vê quem nã:o quer. E a semê~ 
Jhança tem nome e- sobrenome: Erasino Gara
nhão, parceiro ideal de falcatruas do GoVernador 
Jerônimo Santana! 

CASOVDI 
O Beron e os EniPréstimos Políticos 

Em discurso de 9 de junho de 1987, na Assem~ 
bléia Legislativa de Rondônia, o Deputado Nilton 
Caetario divulgou ata de reunião da Diretoria Ex~ 
cutiva .do Banco do EStado de Rondônia, reunião 
que teve. a fina1idade única de tratar de cont&s 
incobráveis, ou de recebimento duvidoso, relati
vas a empréstimos feitos. pela Agência Centro de 
Porto Velho a candidatos do PMDB e outros ele
mentos ligados àquele Partido. Trata-se, como 
sa~ntou o Deputado, de operações efetuadas 
sem qualquer critério técniço. Prevaleceu apenas 
o inter_esse político, razão maior, se não única, 
da ina_dimplência. A reunião ocor~U ern 25 de 

. feVereiro de 1987, ~ a çlecisão l,Jnânime dela ema
nada foi o prazo máximo até 1 O de março de 
1987 para liquidação elou_.coroposição dos Qébi
tos dos diversos tomadores junto ao Banco. Findo 
aquele prazo, oS títulos seríam ajuizados. Três me
ses após, o Deputado Nilton Caetano faria o citado 
pronunciamento, cobrando resultados do Banco 
e de Jerónimo Santana coro _relação àquelas pen
dências. Que resposta obteYe? O silêncio, como 
sempre, como se o calor tivesse o condão de 
expiar culpas, ou tomar inexistente o crir:ne prati
cadO. Arrtes, pelo contrário, o sllêncio do gover
nador atual significava aval às autorizações de 
e~préstimos iridevidos feitas por seu antecessor. 
Quantos e quais, dos tomadores, saldaram seus 

débitos? Quantos e quais rora_m executad~? Qual 
o ]l1ontante corrigido dos débitos ainda em aber
to? NãO se ~&:!ueça o goVemador de qu_e os ativos 
do BERON não são ativos do Go\1erriõ, inas do 
EStado e do povo de Rondônia. O povo e o ~tado 
qUerem ·e--eXígem·seu património intatb. Façã-al
guma coisa, Sr. Govemador~_em nom~ do povo 
que o elegeu! -

Na íntegra, para conhecimentO: desta Casa, jun
tamos Ata de Reunião da Diretoria do BERON 
e relação dos devedores._ 

0\SOIX 
Desvio de Verbas repassadas pela SEDAP 

Manchete do Jo_rnal Alto Madeira, de 9 de 
clezembro de 19a,7: "lnspeção Federal de~obre 
rombo de bilhões no Governo". O título vem enci~ 
mando nota de que transcrevemos parte: "0--Go_
vemo de Rondônia vai ter de explicar ao_s organis
mos federais diversos tipos de sitt.mç_Qes, classifi
cadas de "anormais", encontradas em inspeção 
realizada de 21 a 25 d~ setembro por uma equipe 
composta por representantes da Secretaria d~Ad
ministração Púbüca da Presidência da República, 
Ministério do Interior, Ministério da Fazenda e Se
cretaria de PlaQeJamento e Coordenação.( .. ,) Em 
86; por exemplo, a transferênda de recursos da 
União foi .de 2 bilhões, 422 milhões, 688 mn cruza~ 
çlos ~ eram ne.c~Ssárigs apenas 1 bilhão, 143 i-n1-
lhões 607 cruzadQs. _Somente_~ janeiro a setem
bro deste ano foram apropriados indevidamente 
da União 1 bilhão, 512_milhõ_es e 6 mil_çruzados ... " 

Trata-se de relatório, cuja cópia temos em 
mãos, de inspeção e(etuada por Comissão Inter
ministerial enviada a Rondônia para investigar de
núncias de irregularidades ocorridas na destina_
ção de verbas féde.rais repassadas pela SEDAP_ 
ao GoVerno do ~dO. O r~latório te:IJl 23- pági
nas, e seu conteúdo faria as CielíciaS de qualquer 
inquiridor. Resumo das irregularidades aponta
clãs: 

-reajustes_concedidos Pelo Governo do Esta
do contra recursos da União; 

- concessão de_ gratificações pelo Estado a 
pessoal federal, pagáveis com recursos da Uniãoj 

· -400 serVidores redistribuídos e mais de 
3.000 dispensados figurando ainda na forçà de 
trabalho para efeito -de apropriação de gastos; 

-força efetiva de 10.177 servidores e força 
relatada de 17 .886; _ . 

~s~rvid.ores do ~stado pagos com recursos 
da União; 
-o Estado recebeu, em 1986,2,4 bilhões para 

folha de pagamento, quando o ne:c.essário seria 
de apenas 1,14 bilhões; 

-recursos c;_onsignados para 1987 no total de 
5,25 bilhões, quando_ as despesas com pessoal 
totalizariam 2,44 b1lhões (diferença a maior de 
2,8 bilhões); 

-apropriações indevidas à União em 198ti 
montam a quase 1,3 bilhões e, de janeiro _a setem
bro de 87, ultrapassam 1,5 bilhões; 

-férias pagas em dobro em 1986 conswni
ram mais de 600 milhões em 1986 _e mais de 
900 milhões em 1987. -- · ·· -

Medidas sugeridas pela cOini.ssã_O para se corri
girem as distorções leV-anta_g_as: 1) suspensão_ ime
diata de líberações financeiras à conta da União, 
em função dos vo~umosos_ saldo~ _exist:ent~s; 2) 
cancelamento de créditos adicionais em processo 
de autorização; 3) elaboração de proJeções de 
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despesas com base_ em fo!ha-padrão, que siste
maticamente devet4 &er reavaliada; 4) orientação 
formal à SEPLAN-RO quanto _à obrigatoriedade 
de inclusão das trans_ferências da União no Or~a- . 
menta-Programa do .Estado; 5) implantação de_ 
sistema de informações específico e confiáv:e\ pa
ra o correto preenchimento da ADMP; 6) estabele
cimento de mecanismos de re_ayaliaç~oo§Jsterryâ_
tica dos dispêndios com pessoal federal coloc_ado 

à disposição do Governo-do Estado de Rondônia. 
O parecer da Comissão Interministerial foi rl}cr 

derado, Senhores Senadores, foi mesmo magnâ
nimo, provavelmente J)Orque a referida comissão 
terá_ atribuído as irregularidades apenas à inexpe
riência administrativa do Govêmõ âo novo ESta
do. Quando se somam dois mais dois, entretanto, 
quando se juntam, como vimos de fazer, t6dâs 
as irreg1.1laridades daquela adininiStração, s6 pó-

demos enxergar dolo e má-fê nos supostos "erros-
administrativos". Trata-se na verdade de aç:ões 
crimínosaS; a serem apUradas de imediato, com 
a coriseqúe"nte éobrança, por todos os meios le
gais, aos responsáveis. 

A hora. Senhor Presidente, Senhores Senado
res, é de calar paixões, para acima de tudo buscar
ines justiça. Que a única paixão a mover-nos seja 

-a-justiça sem ódios, sein desejos de retaliações, 
para c(ue seja, de fato, Justiça! 

DOCUMENTOSA QUE:sEREFEREOSR. 0011- Era o que tinha_a dizer. 
C/R SOARES EM SEU DISCURSO: . r,: . c.ç.n~ORIO oo fl OfiCIO 00 REGISTRO DE IMóvEis tlO msmno FE..OEI!~:..~~-

- . . . liVRO 2 - REGIST!)O GERAL 

'··---c~--~~=--C--~--------~·~·~··------?--c=-:t .. l ·~;'"""_ .. .,,r,,, """IÓ"p 
~ MATRlCUtA NQ 17497. 

í ,. 
I= ~ 
~ 

' 

do Z0 1 00= pelos lados este e oeste e 27,00m pelos lados norte e 

sul, ou ~eja a i-rea de 540,00m2, limitando-se pelos lados com ' 

os lotc::s 14 <e 18 d& mesma _s..uadra 11." ~~tor~ PrÔp:d.etâria: COM~~ 

NHIA URBANlZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASI.L -~'NOVACAP'', c:om. sede 

n~sta Capital. CGC. 'n9000l7457/0001-70,· kegictro anterior: Ins 

c.dçio nQOJ. fls.05, do ~ntigo" li.~ro 8. deat·~ ca""ttõ~io,. .refere~ 
te ·ao ttcmorial ele Loteamento do Se to r de Habitações 'IndividuaiS 

~.uLC~ou fi--Br!)!~ia, ;5 d< j~n~o do 1978.~1;« J&;:· ~ 
(lt'Jrooru .A ..... Y . ~..:.:·~ /Jp•i ci~ .::. • ..:~:. .... ,,_..,. -:.-· .. ,~ ~ . 

Av.l-17497:.. .!i.!ili: Pro~~tes•a __ de Compra e Venda. Promitente 'll'eQ.

dedora: COMPANHIA URBANIZADORA DA NO'II'A CAPITAL Dó BRASIL "NOVA 

~~~v -.~de ~est,a Capitd, CGC. n9000374S7lÕõol.:..70. ~e_; 

, .. 
·- i "· .Vid• A.v.l4 

. ' ,.,. ~ ~ 

~! ·:. _..,j 
;,;:;- i"~J 
; .:.:. tl;;lj 
._. .l_ 1 ·-· ~,cj 
.. -.b.: -~-,~l 
=. •J; ~r:r_ 

'lt} • -: 1':::1 
,1;_. H::! .. ..1 

:..<1 ,,,_.r,t; 

te Comprado-r: MODES'IO DE OLIVEIRA LI.MA• bracitei-ro'• casado. fu_!! ,, -.a .. ;_:J 
cionâr,io' d~- Novacap 1 nsidente e domiciliado a eSta CapÚÃl •. ---Fo!. , , \ 

zna-'do Tí-tu.lo: Contrato particula-r de 10 de novemb-ro de: 1959~ V~:--:-:~,~-.~:~~~ 
lor d.a promessa: Cr$140,00 1 a se-r paz;o cl'a aeguinte fox-ma: C-r$ .·•. '"':-"}. 

$1,40, em 10/11/59, co~o .sinal e inicio de paga.me.nto. o restan · ··r I 
"te Cr$138,60-; ezn-99 prestaçÕes~ menSais; ieuais" e suCessiva$ de·. ··--=-·1 

Cr$1~40 cada uma~ vencid~ a pri111.eira 30 di&$ após o' :sinal e as :.·;•~·J.·.~.::.',·.·.·IÍ; 
dclllal.S" 61.111 igual data doa meses a!4b5equcntes. Elll ~aso de Jlledida .... 

judi~ial. multa de 10% sobre o montante do débito. noa termos'' 

d~ c13usUla 10~. do contrato, do qual fazem parte as demais con 

diçÕu~ Fica aqUi arquivada fot-ac:Õpia da Ce-rti~ã·o Ne at:iva n9 

21146 do GDF.-D_ou_ tê.-Rr:_!J~/ia•· 15 de ju.nbo Jp .. J.978 •. ;.;:L.f'!'!&o~-J fi"'. (~~ {~a. _,lt':' ~{/(JJ~ _rlc ~j~J t:~i.tlit>• o~rnc-

R-Z-l74tJi- 'I! tu_~?_:. Meação.-De aea-r~o coa Formal de Partilh~ J_f' 

29/B/78. expedido pelo Juizo de Direito da 4a. Vou·â de Famil-ia. 

!Srfã-.H ~ !::c:ess~e·s- da Justiça do D. ~ederal. ell:traído.-dos Autos: 

de 1::.·•-~;:-::i::-.lo n9 -22'9/73 1 dos benu. que ·ficaraoi por fal~:ciment~ -

de ~~·~:-~:;;·UE: OL!VEIRA LUtA, os direitoa e' obrigações oriundos

da P:-;:~:,,:."::;1 .:!.! ({'.!e tt""at:a a Av.l, 'acima, referentes ~o imôvel 

objeto .!.:~c~ Hatr!cula. couberam. na 'Partilha dos.,ben.S. ã viüva 

meeira e!Inventari~nte MARlA lOSEPHA REY LIMA. brasileira.viüv~ 

de lar, -:'-!!llidente e domic.ilia&a )lest.a C.apit"al. CIC n9 042."251. 

39L/ts. co~o parte dê seu pagam~nto, tendo o imóvel sido avali~ 
do em CR$160.000.00.-A Partilha foi ha~ai.agad_a poi sentença de: 

Ol/06/7a. do HH. Juiz eh Dirett;,; Do•tot 'Maúio Reria.n Bittencour 
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que tra~sitou em julgado.~Foi pago o imposta de transmÍssio ''ria 

sa-Kortis'' no valor de CR$4.800.00-, conforme guia de,~ecolhi

~ mente de 11/05/78.-Certidão Negativa do GDF-(fotocÕpia) numero 

g 33.199, que fica aqui arquivada.-Dou fé.-Brasília, 29 de setcm~ 

<: bro de 1978.-dcad/v~~ . · · 
lh!DACII ~~~utnl,. 

Av.~-17497 - T{tulo: Cessiq de Dire~t~s.-Ccdente: .MARIA JOSEPHA 

REY LUtA, brasileira, viúva, do !p:J:, residente ê d'omiciliada nc 

ta Capital, CIC n9 042251l91/15.-cessionârio: GUILHERME AUGUSTO 

DA SILVA CARMO TROTTA. brasileiro, casado, funcionário p~blico. 
residente e domiciliado nesta Capital, CIC n9 004889091/04.-Fo~ 

ma do Titulo: Escrttura de OS de sctem~ro de 1978, lavrada ãs 

fls. 09. do Livro A-30. do 29 Offçio de Notas desta Capital.-V~ 

1or da cessao: CR$42o.ono,oo.-Imposto de transmissio "I.Vivus'' 

pago pela guia n9 009876.-Certidão N"e_gativa do GDF n? 33199.-Dot: 

fê.-Bras:Í:lia, 29 de setembro de 1978.-~'a/;//J.cá_ 
tAC .. ~th, -.e"t(Jitnl' 

R-4-17497 - T.Üulo: Compra_ e Venda.-T_ransmitente: COMPANHIA UR-

BANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL "NOVACAP" - representada -

por sua sucessora COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRAS!LIA 11 'IE'RRACAP", 

com sede nesta Capital, CCC- n9 00037457/0001-70.-Adquirentes:-. 

GUILHER~E ,AUGUSTO DA SILVA CARMO TRO'l;TA, funcionârio publico e 

sua mulher ODETTE CALIL TROTTA. do lar, brasileiros, residentes 

e domiciliados nesta Capital, CPF n9 004889091/04.-Forma do TI

tulo: EScritura de 12 de fevereiro de 1979, lavrada is fls. 6v, 

do Livro 421, do 29 ofi'c.to de Notas desta Capital--Valor da veE 

da: CR$140,00~-Consta do tl:tulo que a Venda fdi feita com Pac

to de Retrovenda, nos termos dos Artigos ns. 1.140. a 1.142, do 

ÇÕdigo Civil, sujeitando-se os Adquientes as suas cláusulas e 

condiçÕes·; bem como se obrigaram a construir no im.Õvel no prazo 

de 30 meses, a contar da data da escritura.-Imposto de transmi~ 

:aao ui.Vivt.:.sh paf;o pela guia n9 001050.-Certidão Negativa. do 

GDF n9 33199.-Dou fé.-Brasi:lia. 0.3 de maio de 1979.-_ _:·::;--:;-=::-=:-=--1 
/"ii-1 . . . .----- / -r• --
l_A..{,6'C{{.> ... t .... ,c:t..:~ ~~ ...tc..(;.co - -- - -
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,, .. :)(}""' uu-1,:.!: •. ·,. .. :.'?.s.ox= h11e1 • ._,I.:Uõl~/11• 

Av.5-1749'i t- Titulo: Construç'ão. De ac_ordo com petição de 15 de '!ide l .. v.l 

maio de 1980, acompanhada de Íf?tocÕpia de Carta d,e ltabit~-se n9 

774J79, e~pedida pelo Governo Bo Distrito Federal em 28c8:ttAqc..,n.2. 
• • ~'G:s ~ni" vembro de 1979, documentos ess~s_ que f1cam _arqu1_va-dos4~est~ ltQ1 ~on.7tJ . 

•ilnf; .. .rJp,l"'-• ( 'f t"~ 

tório, pelo proprietário, GUILHERME AUGUSTO DA SILVA/;.~~,!t~Í~-fl'~9.:-~.: ... ::~;:ro~, ~ 
TA, jã qualificado 1 foi construrda sobre o imôvell~··e~·o·.'·c~~iS:tf. ;~.:~;se.~-~ ~-

( ,., . '• '. 1 '"!•C.";fo :. C r;., .. ~' :c. f 
- •. , •.. ~ .., ç.. .. ··'~·""··~-



Maio de 1988 DIÁRIO DQ tONGRESSO NACIONAL (Seçã() 11) Quarta-feira 11 1341 

crunúnlo oo l~ oFicio no REGismo oE_ IMÓVEl F\o17'f.~ro F 

V"-----··· LIVRO 2- REGISTRO GE AL 
2 

N l ~-----~-_-l<~I-~'I~Ú~V~E~L~:~L~o~tse~~~UL-l~~~A-!U~LL~~.~.~-~~~bl~~------~~~1~-}~~ 
~ (Av.S~17497) Continuaç~o .•• ~des~a Matricula,.uma casa 

cial assiril. discriminada: dois p~vimento-~,- tendo no·.,:~-C~-reo: I 
ving, s<lla de jantar, lavabo, sala Íntima!.. copa; cozinha, área I § 

2 d~ servi~o coberta e descoberta~ dois quarto~ de _empregada, um ~ 

i " banheiro de empregada, garagem, pit~ina e cas~·de m~quinas; Pavi 1 

mente· superior: três suites, varand.~s, .·~o.rredor de ~irculação · ~ ~ 
o~m ~- áre~ total_c_O.Jl_~tr_uf4_a __ d~ 3S2,3_3m.2, send.o .. de Cr$L200.000,00 

1
. 

~timativo da obra. ~0-u- -fê:··· -- t3 de-- agosto .de 
19so .- - •. t~ r:õ.M. · I 

R-6-1.7497 -TÍtulo: C,ompra ~ Venda.-TransmitenteS: GUILHERME AiJ- Vide 

i 
' alter 

CUSTO DA SILVA CARl•to TROTTA, funcionirio púbi.ico e ~ua mulher,-: ção Áv .. 0.7. 

ODE~T~ CALIL TROTTA, funcionária pÚblica, brasileiros, resident~ 

e domiciliados nesta C~pi_ta_l, CIC Il:~ 004.689.091/04.-Adquirente~ 

tAULO GROBMAN, brasileiro, casado, advogado, residente e domici~ 

liado nesta Capital, CIC-n9 000.336.231/15.-Forma do TÍtulo: Es~ 

Critura de 02 de "setembro de 1980, lfvrada is fls. 53, do Livro· 

493·,· dO 29 Of!cio d.e Notas desta Capitaf.-Valor da ve.ncl_a_,: CR$._.·._ 

CR$3.300.000,00.-Consta do título que o imposto de transmissão -

"I.Vivus'' foi pago pela guia n9 or4443, e que foram'apre~en~ados 

o Certificado, de Quit;ªçã-o d_o lAPAS_ n9 798. 204,_ e a .C~ti_dão ~es!J; 

tiva_~o GDF, n9 _47.4+_z,_-D_ou.fé.-_Br,asi~i~.• 05 de setembro de 1980. 

"· ·~ /.vp' r/_!' .. =::.,-:;t ... ~a~(&:L::_:'_~: ~::_· -. 
r . . 

~~cl;r Ü•nil•otl.it ~ilho • l::set•YU1~ 

Av .. 7-_~?{~_?_7-:- ":t~tulo: .. ~~t~:ação~ De accrdo com ~:petiçio dat.:ida de 

01/10/SQ, do Tabaliio do ~9 Of[cio de Notas local, documente es 

~e que fica aqui arquivaQo 1 fica consignado para todos os fins e 

efeitos de direito que ~ nGmero correto do CIC. do Sr. PAULO 

GROBMAN, proprietirio d~ im6vel objeto desta matr[cula, ~ 000. 
316.23!-15, e nio 000~336.231-15, como constou, po~ erro datilo 

grãfi~:.· -~~-!l tras.lado da e~critura de 02/_f.J_9/8·0 _ (R-ô-1749!) ,aprese.!!. 

de outubro' 

R-8-1;--;., :---Ti'~~lo:~--~ompra_ e __ Venda. Transmitcn_t~s: PAU_LO 'CROBMAN, 

ad-vogado, c sua mulher N_ANCY GROBHAN, do lar, brasileiros, reS!, 

dent~s e domiciliados nesta Capital,. CIC. n900031623f.:.15:. Adgui

rentcs_: ?J..ULO RO_BERTO S_ALUH Vl~lRA, serventuário da j~stiça, e 

sua mulher HARLENE DENISE VASCQNCELLOS• SALUf! VIEIRA, do lar, br_! 

'sileiros; t~sidentes e domiciliados· nesta C-ap-ital·,. CI·C. ·número' 
X 
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I •· 

"' ,. n903360890l-59. Forma do Titulo: E'scritura de 3b de setembro de 

ljSO, la .. vrada ãs fls~l27/129v, livro H-33,· do 3-9 Ofíc,.Lq de NÕta& 

1 cal. Valor da venda: Cr$5.500.QOO,OO. Consta do titulo q?e Loi 

pago o imposto de tran~miss~o ''Inter Vivus'', conforme guia nQ 

091133 e apresentada a Certidão N~ü.atj,.va ~o .G--;;;_DF. nJ,~742~.-Do>&~ é .. ~"1-:-._,. I;:; 
' . 1. f·. . 7;' jp, • · r). L!. • 

-Brasília, 08 de outubro de 1980.r/:(.,l./t.",IC..t/c~ ~ _ . :-:· __ , " '.::frJ:l;::..f:-L~:.:' 
• l:..l~tu Jo~tt~<. ~llvd:" l'octo,t..a.:;ref',ou ·· -'. . ··: .f.··~·i'. \~~::; 

R-9-17497~ Título: flipotec-t. Devedores: P.,;ULO ROBERTO SAl:Uf! VIE,! IVi;d!Jj~~~ 

RA; serventu~rio da ~ustiça, e ·sua mulher HARLENE-~OENIS~ VASCO_!! l~~~Jt~j 
CELLOS .. SALUM VIEIRÁ, do -lai, brasileiros, resi'dentes e -dom'ici 10.:-.: .. ..,:.:i 
Íiado• nesta Capital, CIG. n9033608901-?9• Credora; CAIXA ECON-ri 

MICA FEDERAL, filial de Brasília, CGC •. n900360305/0002-95. Forma 

do Tít1.:11o: Escritura de. 30 de seteiD:bro de.,l980,. la.vr'ad.a às f"ls .. 

127/129~, livr~ M-33, do 39 Oficio de Notas local. Valor ao d~bi 
to: Cr$2.100~000,00, pagãveis no pra_:Z_O_ de 15 anos,. através de 1 

180 prestaçÕes me·ns-als -e consecu-t'iVas, pelo PES.-, no valor in:lc..f. 

al de Cr$3-1.595,05, nelas incluídos o principal:, cor.r~ção monet.!, 

ria, prêmios de seguro e juros de 102 ao "ano, :venCendo-se a pr,! 

me:i.ra 30 dias da data. da escritura. E·m casó de .impont"ualidade,j.!: 

ros à taxa de Ol~ por deCêndlo ou fração em atraso~ Consta do tJ 
tu lo que faz pai te intCgrante e comple1~entar do mesmo .a Escrit.!:!, 

ra Padrão DeclaratOria, outoT-gada- pela credora em 26/06/72 e re 

gistrada neste Cart6rio sob o n978, fls.144, do a~tigo -livro Au 

xiliar. Hipoteca feita e·m 19 lugar e Se[ll concor·rência. Consta 

ainda do. tit-ulo que foi apresentada a Certidão Ne~~jlva dÔ · CDF 

n9~7427.-Dol! f'é.-BrasÍl·i·~. 08 de outubro de 198o.'fJí.:U.,. ,/lú" 
0, -I(,·. t"• ~.'~w ),,;:," _)llf:c~JoddcOU:o:lro~o~l\"cto·E·a:··•_b r l 

Av.!0-17497 - Títul~: Cancela~ento de Hipoteca.-D~ ac0rd2 com a~ 

torização ~xpr~ssa na EsCritura de 28/12/81, lavrada às folhas: 

65, do ti~:o 561; do 29 Ofício de Notas l9cal, pela Credora foi 

aos De·~·.a.:.:-·_..:s plen•a e geral quita;ão da Hipoteca de que trata 

R-9, de;t,: ··~ztricula, ficando a mesma ca.t:tcelada para todos os 

fins e e~::~~s de ~ireito.-Dou f~:-Bras[lia~ 2a de janeiro 
---' • ..---:.-· __ :_-.,/._C ---

1982 • .:. ~--- "•~.:-·v?.("!;:;:""·~2!;..:;:._...... /•' t:.t"v.-: 
· ... .::11" G.i~ge~~ f•:!;;- • fé·~~lcu Júcltdúh• 

o 

de 

R-11-17497 -TÍtulo: Compra e ·venda.-Transmitentes: PAUL6<>'1tO.I!.~l\,;. 
t . - RtGr~r · Mn'l'o · 

TO SALC~l \•:.:E-IRA, Serventuãtio dar Justiça e sua mulher 11ut ~AR...t.;~~~, ~~e 4,1li;~:~ 
• • . flf11Jco. IJ:uil -~' I! r.;m '~·:r o~ 

BEnSE VASCONCELLOS SALUH VIEIRA, do lar, brasileirosf."'êll!lrafll!E'cÍ,·' d,Vf~0,i!-'{ 
•cl <"( t! ,..-IJ ~e. 6 ... r c 

s 9b o regÍ!:le tla comunhâo'"pat:cial de b. ens,' C. a.rteiras.{iid&1r.[~á\efftrf.<dtb- .
0 

rs,?rctt~:: 
- - - ., I niC3 ~.' 

d~s Regist'io-s·n9.s. 14"31,'96'3-ssJ>·:Oçr·it"078 949-SSP-DF é''~!l.,;.,~mHo ·-,P'·P 
, • Pc,-t, , '!:~·::.z.:s · ' ~ 
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CARTÚniO DO 1.' OFICIO DO HEGISTRO DE IMÓVEIS O 

LIVRO 2 - REGISTRO GERAL 

(R-11-17497) continuaçã_o ••• númcros·0;;.60S.96Ú59 e 150.707.43 

04, t·espectivamcnte, sendo ele filho de Paulo Nune~~Vieira e 

..: . MA1RIUJt4 - UCiiSIROS I AVIR!IA(ÔI5 
(HtuiJ~L~ LQt __ c;"_ LJ:._<llill_ l6. da QI 5 q 

Quarta-feira 11 1343 

No.ria Amélia Salum Vieira e ela filha de Oswaldo Rosa de Vasonc<:'!v-~ 

los Cruz e de Alice Pozzi d-e Vasc-once·llos Cruz,-residentes e domi 

ciliados nesta Capital i SHI/SUL, Q~-1$, Conj. 16, Lote 1~.-Ad ui 

rentes; AU!-ET~,E D~_-=AL~EIDA, audit_or e sua mulher_ ~AJAVENE S!LVE;t.- :~J!.':d: 

f ... ;; 

a,A DE AL:OIEIDA, contadora, brasileiros, casados sob. o re&ime da se .1 

paração de bens, portadores das Id~ntidades n~~. 316014-SSP-pF e 

462.352-SSP-DF, e~dos CICs ns •• 010.919.217/68 e 018.488.951/04, 

respectivamente, sendo ~le íilho de Antonio Francisco de Almeida 
"---:"' -'I 

.: ' ! ., ,;q 
e de )[aria da Piedade e ela filha de Ccrcino Minervino da Silvei~ 

ra e de Maria Jos~ de Miranda Silveira, residentes e d~miciliados 

nesta Capital ã SHI/SUL, QI-15, Conjunto 16, Casa 16.-Forma do· 

TÍtulo: Escritura de 28 de dezembro de 1981,. lavrada às fol'has 

.:":;'J•.:.nj 

; ;_,. : .,. 
:. :. ;: '1- .... p-

-jS• do Livio 561, do 29 Oficio de ~9tas local~-Valor da venda:~ ;'~i:~. 
. : ,:;: •.:.'!.]1, 

9.483.983,49(nove milh;es, quatrocentos e oitenta ~ tris mil, no- ~: ·· • 

Vêcet,cos--~~-<J..itenta e três cruzeiros e quarenta' e noVe cent3.vos)~-! $_:.:.:1 
Consta do titulo que o imposto de transmissão "I.Vivus" foi pago : ·~· ··if1 
pelo.. gui'a n9 007907, e que foi apresent~da a CertidãO Negativa do · ''. ·.~! 

GDF nQ 39.952.-Dou fé.-Brasl:lia, 20 de janeiro de 19.82-~~-~=:::::::::::~ r: :~! 
l'~t:·:7;,~?..:-~--~~----;:·~~·-- --- .. ~-f·: (! 

• ':. ~- 1)~ J ;\Içocír Gan.11.arW. fjlho • l~cni(<duJidblo 

R-12-17497 - Titulo: Hipoteca.-Devedores: AULETTE DE AL~EIDA e Vid~ cancet 
sua mulher LAJAviNE s~LvE!-RA DE ÀÚ1EIDA,- quai-i.ficad~s na"=-regisl:-ro m~.:nto ,,.,. 

anterior n9 R-11-17497.-Credora: CAIXA ECONÕHICA FEPERAL-Filial -

de Brasília, CGC n9 00360305/0002-95.-Forma do T1tulo: Escri~ura 

e 28 de_ dezembro de. 1981, Livrada ãs fls. 65, do Livro 561, do 

2Q Ofício de Notas local.-V.alor do _déb_it..o: CR$4.081.389,12(quatro 

milhÕes, oitenta e um mil, trezentos e oitenta e.nove cruzeiros e 

doze c~ntavos), equivalente i na· data da Escritura~ .a 3.L93~06281 

UP~s do BNU, a ser pago em 167 meses, em ~restaç;es mensais e su

cessivas. venc~ndo-se a pri~eira 30 dias ap5s a assit~4tura ~a Es

critura. sujeitando-se a pperaçio i correçio monetiria na forma -

o tft~!~.-Juros de 10% ao ano.-Uipoteca fei~a em 19 lugar e ~em 

cbncorri~~!a.~Consta do t~tulo que faz parte itltegrant~ e complc

entar d~ mesmo, a Escritura Padrão Declaratõ~ia outorgada pela 

r2dora em 26/6/72, registra&a neste Cart6rio sob o ~9 78, is 

fls. ·144;· do antig.Q Liv~o de 'Registr-o Auxiliar, e que fo~ aptese!!. 

a Certid~o N~gativa do GDF n9 39 •• 952.-Do'!-.fi,.:_:-Brasília,. 20 -

e janeiro de 1982.- ··~..-7- ~f/ ~ ::/" ~lf...v._ 
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• .., 
I 

.J.U.TRICUlJ. - ilrCIIm::tts. E AVHDA~Ots 
~ 

Av.l3-J.7497- CANCELAKINTO DE.Hl~OTECA. De acordo com pitiçio de 

24 de janeiro de 1985, :1companhada de ãutorizaçãO da~""lpred.orá, da 

tada de 23 de janeiro de 1985, documentos _esscis q~e ficam aq~~ 

arquiv,adoS. a hipoteca ~~r~t; o- a:_-12 ~e-tr.o',': fie~ ~ancel~d.a 

para todos os fins..: e e~:~~ di_r;~·.rt_o._ . .}>ou .• /~: -~rasíli~-· ·---~~-- d~ 
fevereiro de 1985.. . ~ . .--- - ----

Av.l4-17497 co_m ré~iç~o 4_~ 27 de 

novembro de 1986, açompanh~da de Declaração n9 2:-,S,l{S6-,.:_- ,expedida', 

relo DLO/DLFO/SVO, Governo do Distrit~ Federal; _en data~de 26 ~e 

novem?ro de 1986, dócumentos··esses que ficam aqui at::quivados, foi 

nu 

HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL,: QI-15, .COI!_ 

(áSilia, 05 de dezembr~o de· ~986.---==::..... .-
.\JO<air G!:nl~ ilho .. .oréo:ücoJ..:dic!.!J.iu 

R-15-17497 ::_ HEAÇÃO. E'_ !!ERAIIÇÃ.>Tra~smitente: _ÉspÕlio de AULETTE. 

DE ALHElDA, CIC n9 010-919-217-68.~Adquirentes: LAJAVENE SILVEI

RA DE.At..HEIDA, brasileira, viúva, servidora pÚbli,ca aposentada,,' 

CI p.9 462 •. 352-SSP-DF e _CIC -nQ 018.488.957-04, re.sidente e domici:. 

liada'nesta Capital; -LUIS_-OTÃVIO ARAUJO DE ALMS~DA, brasileiro,:' 

solteiro;, engenheiro, CI n9 3.174.396, IFP-RJ e C_IC-'n9 098195091 

/49, residente e domiciliado na cidade de são· :JOS:é dos Camp~s-SP; 

e 1 LU.IS CLÃUDIO ARAUJO DE ALMEIDA, brasileiro i -separado judiciaJ.. 

mente, servidor pGblico, CI n9 379.671-SSP-DF ~ CIC n9 151758281 

/91, residente e domiciliado nesta Capital.-Titulo: .Formal de 

Partilh3 de 30 de outubro de 1986, e~pedido pelo Juizo de Direi

to da V.<1ra de Orfãos e SuceSsões .da Circun-scri,ção ,Judiciária. de 

Bras!lia, Distrito Federal, exttaido d~s autos-de Inventirio nQ 

7055, dos bens deixados p~r falecimento de AULETTE DE ALMEIDA~no 

qual figurou como· inventariante a viú_va-meeir.a, Sra .. LAJAVENE 

SILVEIRA DE ALMEIDA. A partilha foi homoloiada pqr Sentença de 

26/09/86, p:--oferida pelo HH. Juiz de Direito, Dr. Asdrubal Zola I 
Vasquez Ct•JXân-~ <rue tra-ns""i-tou em jul_gado.-Valor:· Cz$1.000 .. 000~00,1 

dado pele: a·:.J.liação.'-!.consta· do título que o -imóvel ~icou perten-: 

cendo na p:cporçio de 50% para a viuva-meeira LAJAVENE SILVEIRA' I 
DE ALMEIDA, e 50% em partes igpais, ~u seja, 1/4 para cada u; · -

1 
dos herdeiros(adquirente~! LUIS OTÁ~l~ .ARAIJJO_ DE ALHE~~ _'L~ Is:! 
CLÃUDIO ARAUJO'DE ALHEIDA, tendo sido pago o Impost9. de11C1',.-~hli!.lU,i,s! 

•t:"~~-: l.~ r o Ct~· EJr,.f. 
são "Causa-Hortis", conforme g~ia cie 30(10/86:t no fâlOf'".q~.)::a$~·~ I 
I$20.000~00;e··a Certidão Negativa nQ 29~~:-2268~ ·~~G.,or: .. ~:~~.J~_ffi~:: 
~li.,'os de dezembro de 1986. :fltü-it/~' .,jf!/ c.-->.,;'· 

Maio de 1988 
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.:AR tÓRIO UO 1.'. OFICIO DO HEGIS!RO DE !MOVEIS DO DIS!i)·j;.lô..E.l>ôi• r"""'"'--: f ":---.. --

~~~~~~=:::::~~li~V~R0~2~~RE~G~IS~T~R~O~G~E~R~AL~::~~~~~~~~-~1~74~9~7~-~J~~~4~ ' ~ luni<1JlA - UGISUOS E AVU.U(ÓU E$ J 
6 

I .·, (UIÓVEL: S!ll/Sul1 gt-lY, CO!U~U~TO 16, ~Ü}I.ERO 

"' o s 
:::; 

R-1 - 7497 - CO:-~PRA E VENDA, Tr-ansmitCntes: LAJAVENE SILVEIRA 

ALHE.lDA, brasileira, viúva, contadora aposentada, IdÉi:'tnidade 

46~.352-SEP/DF, CIC ~9 018.488~957-04, residente e domiciliada 

lno Rio de ~aneiro..:RJ; LUIS CL_ÁUDlO A~AÜJO oE .AÜ!ElDA,br:asileir'o: 

separado .judi_çialroe_nte, auditor, td.grit_id.~de n9 379.6.71-SEP I DF, 

CIC n9 151.7SB.981-91, residente e domiciliido ~esta Capital; 

·.e,' LUIS OTÁVIO ARAÜJO DE ALHEIDA, brasiieiro,. sol~ei~·~t énzeil-hei 
i • • -- • / • -

ro de aeroniutica, Identidade n9 j".l74.396-IPP/gJ, CIC n9 ~98 • 

. 195 .. 09.1-49,' reside no-te e ~omiciliado e·m são Jose "-dos. C~~;~·~ - SP. 

Adquirente~ J_~RÔNIHO GARCIA ~E SAN.TANA~ brasi_le.i;ro_,· Solteiro, 

advogado. Identidade n9 227-Á-OAB/RO, CIC n9 090.480~81~-49 1 re 

sidente e domiciliado nesta.Capital. Titulo: Esc~itura de 12 de 

ma~ço de 1987, fls. 059/06Dv, livro 1410 1 do 19 OfÍc~~-~e Notas 

lo~.:rt~ Val•r-: ci$-:f~S_ü(Looo,oo. C-onstam do tít~J..o a guia nümero 

120 .. 485, do Imposto ''Inter-vivus'' e a Certidio N~gativa do GDF 

n9 de Í987~~ 

lu4ldlril 



1346 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 
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' -----
IMPOSTO DE TRANSMISSAO 9 ~OVERNO oo OlstnliO f EDtfiAl POR ATO ''ltHER-VIVOS" 

.b SECRETARIA PE FINANÇAS 

I GUIA N~ 
./ .. 

-

N""':JLRUNIMU 
· -AOVUJlttN'JI~ tl.S!·IONARIU, tlC. 

T c>i~'il" GARCIA UE SJ'I{ ANil 090 4 Bll-49 
DomldUuli~ 

SUN 112 Hl. Apta 4US-. D ur 
~;ia lr&n~çlo I 2

%LfQUOlA 
Comvr a e VLnd~ 

ICbjeto dolO Tu:uo\,IO o 
"-ata • taso na _16, da ~ u;jl9, atual Ul ls, Conjunto 16, do 

f 
L SHI/SU 

\. 

l 
( 

VALOR PACTUADO 

J~ 
lnnsmlclo pcloSistanal'i,\a,~~:rbo_dc 'i!ablt1çlo ijunW compHI~&nl~'' 

CRI Cz$ 2•500.000 uu ()utru Tr~JU~n~s 

TRANSMITLNU., Ct:.Dt::Nlli., ETC. ··- lAlAVLNE SILVL!Hh DE J;LNllUA 
TIMo dr plopllcd~dc ou domlnlol'le ação à Hert.:nça 

•••••• OF.DENOTASDE ••••••••••••••••• UVRO ••••••••••• FlS. ••••. DATA ••••• / •••• / •••••• 

, , , , .. CARl. DE R..l. N9 •••• :. , , •••• , •••• LIVRO .•..••••••• FLS. ••••• DAr A .•••• I ..... / .••.. . 

O ccm~rdll 

c lndultJial 

lO IUldcnchl 

0 OUIJ.U 

CARACftaiSnCAS 00 TMOYEL 

Amdol<rne~tt~ ~~~ ... ~~ ... ,.2 

F11~1'o lcll:al •••••••••••••• x 

Balft:llOR.TAS 

Ex.htEm:la iJ Sllll 

hca •. 3.~~ t ;3,3, ••. m2 

tg ronduida 

O e•n ~;~bras 

O ou: lu~ (upc:c\fiC:u no nnol 

O Nlo 

C.r..RlORIO ONDt SEilA LAVRADO O tNSTRUMENlO 

CART6RJU DU -. or!CJU D[ NUTkS 

OUlRAS INT01'lMA.Ç0t::S (ioe nt~S$.Í.do •llliur o YCUO) 

LOCALEDAlA ASSINA11lRA E IDENlll' IC.Ç AO DO Rts~ONSA':J<~ -- ·r· 
B 5 u 06/03/07 Carlos I ;:-• .a.\ f. UI\~\· ti~ ·.,.;,,l 

• ·. 'I ~ • . .., .. 

' .. ,.,. -·· 
PARA USO DA REJ'ARTIÇÃO (_ tJhiNCEL><•<Ú!ÃNI t-_-

tõd .. dolmó'C( o 2 I 11 I I I fl.ll I 11 ~~ I D aA:dt.lA-U 

kca • • S· . m . Fu.çl~. • ••• • •. -
fr c,. "~ª.l~ ·3 3 ('v-- "'''"~"' . rfll? 

Valor do lmúvd r.tn. Qru. flscili: ~'·"··.:U."!·.?: f•-9.'-: ... 
Vlu<k .,3j /. 9;$ R!t- ·. .Q ~ nou ... / • .;}/ ... ~';;! 

VAtOkDOlMFOSTO'CP. 5. ~·. ;:,):! ~ .t ~.V ... Cód'rd,~l>:êfl 

AU1ENT1CAÇÀO MtCÁ»lCA 

1Dlf.t48-t 9G9>f.!OIIflf.~3í ·~-t.!.•E:f.,4(JF.:C 

II'Vlr.-CA.R.10RlO,U Vll S.P.I../Slf - mdcSc:n .. 

Maio de 1988 
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D:ECLJ\ltl\CJ\0 D!: ESI':S 

J!mONll·\Cl GARCIA DE SANTANA, !iHaóo ao - .. :· .. . ·.. . . . . . . . r 
. fó.rtiUo do Mov~mento · Dcmocratl.co .Brasile;.ro,- PMD!>, · !'"'te HuniT 

':c;..-L~~ . .' c:tndidato a governacJor do .~st _do_,. ~as_:elei.-cÕe-S àe 1S 1: C~ ,~~~0 d~ corrente ano de l9U6, declara que possue os se9u~n-
-~ t~n~;:· 

_ ~1 e.~sa re::;iâ,mcl Q l locaHzada à rua C.ampos. Salcs, 

f.R6'• ~,eri:,ura1 PGbl.~c,a lavrada no li~~ 192, às fls •. 
.U,.no ~- cujo váloJ; atual é de c:·.; soo.ooo,o_o •... :. __ 

2.410, cen . -
S2V/53. ,do 

.Oic~one~c Ford F~ldqo, a~o l984,,placa BD-3llb 1 cujo va~or 

··~l c> ·c!c c:z$ ioo.ooo,oo. 
:': ·. 

• lP 
.TOl"AL: cz~ 9•Jo.ooo,oo. 

.Q.~ eh. verdade. 

~presente declaraçi~ de bens, é a·exeres - -

Porto .Velho, 14 de agõsto de.l986.·' . I . . . · __ 
.. ...;.. ·-- -.r..:. ___ . 

JERON!HO GARCIA DE SANTANA ~ 
cPF;"090 •. 480.611:_49 ... . . 

' I 
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--~-·-l l Ali IA OE tlo'-IIOA ~IIIHAtltl 0239 

~ llti.IH r;~ratn 33Ul CAH 
........., 111till I'UIIfO Vrl!IO ltO tiU~nDAOE. 

( ~""- ""') 
lc---:.;='~--=J 

F ;,;-J!0D údj:,~i~J~.0~illiJ~J_~llidL~Jlw:: 
fc · •.. ;·f.~_:;;; i~~[~ .. ~ .. ~;-~~~~~ ~=-~=:K~·~~i~-~ ~;;.~c;.~~(-~~ 1. J 

:t}llll.\ b{ CAitt IA SMH AtiA Oll'1 
c::=-~) 

' IE:;;;:-"-"='3 11 "I li A!; C:OII At I 
I'-'HIII rn1110 VlliiO 

l !tl7· C 11 S:A 
lt') liiiE III OiUlE 

(',uo~;~;·•::~.::::~~;~-5~.~~~- ~ E~:ii~;~~~·~~:~J. 
'-' ···----;'"-"!?<-.;;;;~;:· .... ç:-;=;~S''="--=·~B"==~== 
'" I' li C~ CAIJ OI'(N/011'( R l.6tflo. S]l,•J(] b ~.zrt.,4.t 
•J •t(Sr.,,Tt OJ'(N/OV(A ,!,.r.t.S,,1'1;11~ C ! 

V'LICACfiO QI'UJIOVF.R z.~t,·I.~I9•1•U D 
•'t "IH\If nr;r,/l.l'I(R ~.H1,Jlldl:. C 

\l'liOc;A) oJNil/O{(R l.HioHl•tHI D 
ot llSrt/.1( JI'(IIIOVU loD114o5H,fll C 

M't JCAOO UI'EN/OV[II. 2.r,~4.S2L.,OO D 
·~ ••ur.Ait )r[tiiOVEot 2.r1l.266 .. U C 

\f'ti(A(A~ Of'(NIOVlA l.12J.Z6ft,:IO O 
1 •nr.Jol[ tlr(IIIOIIFII l.T'SJ.HI,?l C 

H'lHAtAa orrii/OVtA z.nJ.Zl1,oo o 
JfSf,-lf. ~r[II/OVt~ l.181.9l9,b9 C 
~rliOCAO ort!IIO'HR l.789 .. '129,QO D 
,,.,~AI! UI'(I/IClVfn 1:5l1.U1,fl C 
41'1..1CACAO uruuovtlt le!l-2r.lzt,tl0 tt 

Ul..OU A1L1Al. 

!!&· tl ~ .. B 

u.zu .. 9l 

84.l79,40 

U.Zihl,Jl 

IJr'l ~AU f'OIJf'o\ f'tROt. o\!'liOIJE SEU blNU[I!\•) ldDOd1U lU 1 • 
.. . - - J 
~~U~~~~~!_RlNDúS. Ot UMA VlJAMJil.\ rRCilli..._UJlU!J!O.LL-.5~. 
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.. tS1llPO ~~ f:(-1\ti~~~I::Ji 

:::::,.:;;:~ P<Yl-r .h-Iicõi...-., 
~1'>· •• ~ .. ..~.;..,;,;----·--o::. 2 t' o_ '::.3'1 
v. _'l ~_<L~ --. -

:f...}=:IO .. ~:~~...])r. Juiz ele J)J.rci to õ~ 
• ..-,;;r_;_:\.rv 

cin.s ~~ Concordatas da Comarca _de 

Quarta-feira 11 1349 

FRA!l8ISCO AQUILAU DE P.WLJ., brasileiro, c:o

sado, aãvogado, portador do titulo eleitoral nP 5191323/80, 2a.Z~ 

·!la., Seção Oljl, -inSe-ri te ne. Orà.ei!: à os Aà-vogaãos do :sresil, Seção 

à e Rc.-.:n.ê.Õ:J.ia, sob o nE lB. ·res·idente e ãocic.iliado hes"ta Ca.pi t?l ,_,_ 

CO':L. ::#s::!"i tório 120 m. Rio Maãeirz.·, ~'29 Andar, Oonj:. 202/2Q), r,esta 

Ciã?..~s.. em caUsá .Própris., pro:!>OS ~ prese!"lte A;"ÃC. ?C::?L1''Lft..P.. ~_?!"otra' 

o Gov::::mo De' E~~o DL J_lOliD01\ll, ãe confonaidaô.e" co;r; os fato~-. f 

=~~a~~E~~oP e seguir expostos~ 

Há aproximadawente dez (1~) m~~es Ocor~e~ 1 

1m :fatc quE' pre.o.cupa _e. tsnte:s quantos vivem nesta Capi ta.J..J qual 

seja, o õesmoronamento de ~art~ da piste da Ave~~da Laurv Sodré 

n~ sentiõo aeroporto-centro, já tenao, inzlusivé, provocado pro

tes:to~ d~ comuniclade. O trecho fice situaâo defronte à se;ie ~ºQ 

INCRA c ao laà9 da Supe~intendência Region~l ãa Po~ici~ Federal. 

Por força das cr:Í ticas receb.idas, el!: -n!"''tt:

de da inércia no trato das coisas :públicas, reso:).veu ó Exe·cutivc' 

EStadual ref2zer o ref€rid0 trecho, promoveDdo o aterramento ãa 

é~a e~ t~la 1 como é de seu dever, cor-tratando, para tal, a empr! 

!\& :to dor.. Pe~eDtàdo;:;a e Cons-trutora __ I.tda., pela quan-tia de __ _ 

O :.rso .. Cl:JO_~ooc, oo ( cincoenta r::J.iL"lÕ!;'!: à e çr~zac"los) • 

Acontece, toãe~a, que e contrats;ã~ 2~~a' 

e"r":iC.r::~:::i a:la ocor.:-eõ..:. ao a:-re:pi·o Ca$ !".:.or::::::as e::. vig:o:-, ~::::: ':!_'..:.~ !la..o ;;e \..; 

der~:~ !orm~ pre~crité e~ lei, o~ seja, 2pÓg ~ r-e~egsiri~ 1ic•t- ~ 

.no, ce co:-.So:niiii.l;lli~ 00!:. o qu• di8pÕ5 o.- e.rtigoõ 1?5 € s•;;J~=t:,/':1(};·;\ 
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elo j\!cret<'-lei 200, à e 25-02-67, ,<-/ r1:~ ~:·;~·:o <o~ ·~ 
":: rz.:, h:•· ~ : 

Or!'., é de ressaltar-s';;, d:ÍBn ~~~gH'l;rád; ;,., 
Q)..l.t O Executivo, detentor que é àopoder discricioni ~o, não t:'O- \ ~ 
l . - !/ 

d.J... th.sresDelta.r as norm:..:; positi\-'"as sot o_ur:la_uer e:1e- ~;; ... tr·e-~::·· - ~-~ -~:·~ 

Q-ti.mo.. óe t~ão, que observe: oS-J.'Tecsitos c:: vit;o:-, pO-:i- oc-?-siâo' 

c\.o... p.~ ti c a à e quz is quer ~tos a.~!!li::iS -tia ti vo;-.. 

~,treta~to, o que sE vê no caso vert~nt~' 

é ~~.!!!e~t~ o contrá:-io, o~ ~eJz.,_ e. contrata;ão àe ol~rr. sem o 
)J.b~do ?ur.Í:lico àe-:~'h!íin?.do eit lei: é l:!.~i t.ayâ: .. 

· t de evià.en~ia:.-..s.~ que para ez:basar .a. prE-

~· a;ão, e:feti1.·2.mos j;nto à. Se:::retaric; !:stadual d~ Obras, ne . . . -
-~&o Óe cépia autêntica do ~rocessc de Lici~aÇão da constr~:ãc• 

QMJ. :liia. sendc ir~de:ferido c requerimento. 

:Fo!"'ta!!to, é de boi!: Uvi tre rio..lt;étr.-se gue' 

;; ~a é urgente,' vez ·que a: fl=..granteile~aliãad.e é.o et.o ·_qu.s 

~ndemoz ivaliãar, por ser eSS$e contrario &c Cire:to e ao ' 

-..l.~sFe ptiblicc, e a obra estar senâ.o eJ:ecuta.d.e & toã.o ·vapt·.

Q... ~ ó.E-· CF!.!"acterizar m: lato consumaõ.o. 

Isto posto, Te quE: r a suspensao li.!n:inar de 

-o.ló ~t'f\.D~IIF:!c, na forma do _~!"agrafo -4 ~, do .Artigo 5f., da Lei· • 

4-1l~; de 29/06/65, a re.quisiçã.o dos àocwnentos que :!nstr.úrao:' 

o.. d)J:,~ensa: de lici te-;ão e e ~i taçâo à o Gove!'"no à o ~staão df' Ro:;_ 

~Jã:. Em,pres!:. B:o!l:don I·a:'i'i.mf'ntai!oia e Coostrutora LtCa, pa!"'s

Q~~~~. qusrendO, a presente Açãc, e e in~imi;ão âo ~~~sti 

. tÜo (Wblico e danã.o-se e cause., pe.re. efeitos :fiscais,. a qÚa.'ltü. 

dlCZ~ :?~.Joo,oa (Yinte ~1 GrJzaãos), e protesta!ldo por todo~' 

C>l> ll\Üos de provas peDJli tiãos em~ direi to, o Suplic=ts 

espera defer~ento 

Porto Ye!ho, 28 d~ m2~0 de 1937 
r• 
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PQRTE PAQO 
ORJI'R 

I&R-48- oC!i2,.1 

Nt 1.7U I CURITifiA. SEGUNDA-FLERA, 28 DE MAIO DE 1984. 
~;~-----~--~~~~--~ 

I ANO LXXJ 

Ãtos do Poder E:J>:ecutivo 
IlECl.ETO N:• 3M6 

O Co~or do E~tado do I'iln.r.JI. 
lte$I'IIU e~o~n.r ERASMO GIIJtANIU.O. 

RG n.• ZG-t.ll'!i-PF, do uq;o, tm com!~ 
~. do ~erttAtto d111 E$ti\Üo ~L:!Ii FLrnll\ 

'"'· Olrltll.la, •:n _28 de mato da_ 19M, 1C3." 
di. tndep.l\d~nç!a • ~.· dlt RapiJ.UHco.. 

JOSl: RICJIA 
Govemadar do F'.stado 
l!arl.do R71eaa.ello Hllio 
Sccn:~rlo de :E:st.ado _da Ju.~tlça 

DEC'lE:'l'O N.• !<m 
0 OCTtrN!l.Of _do 1-~tt.dO do f'llrtn4 
Reso:.lve t~on~:ra.r DEU.URO Vh.!,V-ER

DE JOBIM CASTOR, tlG n." ~93.313. do 
cart:n. tm coml!.:<ãe-., do Sco::rcbl.rlo de 
btado d" Plan<>Jamento. 

C\lrit!b&. cm 26 cte rna.fo de- l~M. t6J. 
ta lndtpcndo!:~cill e $6 • da RcpllbU~. 

~OS!': 1\lCHA 
Govemador 4o nt~do 
Horklo R&<:ean~!lo rut.o 
Seerettrlo de E.sta~o .:Is. JIJ.'lt!ça 

DEOl.E'X'O N,' W03 

1.•, di. COMI.llulo;lo ,Estadull1. c.ombln&do 
com • ~I n.• T.7U, de IS de Jwlho de 
1953, 

Resoh'c o:>n\'O<"...ar o VI«-Covcmador do 
Estado, JOA,O l!LIS!O ~RAZ _ PE 
CAME'OS, para t:.:erccr L, !WlÇÕM do SIJ. 
uet&rlu de t:.~tado d.u.4 Ftno.n~M. fkando 
re•o~adD o Il<ler~to n.• J2S, dn 23 dt 
março o.1o 19-'!J. 

C\lrltiba, em U de m&lo do 111M, 163.• 
oh lndep~:n<lol..'l;l:!o • 96.• da. :Rcp•1b!ICJ~.. 

JOS(; lUUU, 
G-;wcrn.sdor do Estado 
Hodclo ltJ.ceaodlo Fllbo 
SecretMlo de- E!todo d;1 J<mttç. 

DECRETO N.• 300; 
0 Oo~cmador do E5tado do Farllnll 
Resolve Zlomemr, de acor~ CQm o art. 

M, u~m III, da Ld n.• 6.11(, de 16 de 
novembr.J der 1911), O'ITO 8MCAJ:'..ENSE 
COSTA RO n.• 232.165 para ex~recr, cm 
eomt:s..;kl o corco de SecrctArlo de EsU· 
do do FlMej:unrnto, 

CUrltil4. tm 211 de maio <!.a 1934. 1!13.' 
da lnd~pcm!f:ncla e 96." da Reput.t\ea. 
JOSI~ mCJ[A 
oo~euu:uJor do F'-~tlldo 

O ('.(]venwdor do Estndo do Fauna, l!nrido fl~ec•nr.Uo F'Ubo 
• tc>ndo fm visto. o dUposlo r.o •rt. -'-'·-' '---''-'-"-tArlo tt~ Eslado da JusUç11. 

:D&C!lttO :s~ ~o 

O ~'l'Erui,O,~'.t DO tsTA!IO PO tAR.WX, no 

••• e~dbui~~ qu<: 1~>•. Ccnt-.r"' o ut. U, iD<:ho li, .. 
IL:Ct. 10 - !:11 Ytn~d• do 31 t ... v•~ cu"'l'<ldo 

...,. d'lnin&çio; lle• dluolv!da • Cc:>oohalio <!c l.lto l'lvcl 

"'"""~Huid.ll P<"lo Oecnto ll'l' 2.tH, d• Ot de ..... to de 1Ut. 

llrt. 2? - (' ll'd•tiSdo • •• can<:lu•Õe• d• 

c:-!u:Õo !h. Alto t>Ivd •et.Õ<> l"'bll~.a<'lo• oo t'!,•io Ol!c!.al • 

•"'T>Ind•• ,... Cl.~o Ch1l, Clc••.c!o l <'llq>o·L~~o 4-o• ~ntu•! 

....SO•o noa UUoo• do art, l$1, I U, "" CCK>Hitu1ç.Zo h~••!: 

UJQ •• z..., • .,....,u,..,b • UQ "" ~!>Gblt, •. 

;oo:l: ll.l:c:AA 

..... 

lccrulcio d• uu~o cl• J ... •tt~• 
U.U.TCIR!O ~PU~!.'tTAOO 1.0 txCELf.NUSSINO WVERii~OOk OOUTOk JOS( 
IICIIJ. .El..l,CQI.IISSM DE_J.LTO tHVU !IUlr."O.OA PilO J:>&_CI!El_O !STA• 

b!IAL M• ltH Dê Ot Of !'.AIO OE \tU 

I • IHUOO\lÇ~O 
'11 ~ IWSTA'-'ÇIO ! OltOEII 00~ TMULUOS 

111 • ASPECTOS UCNICOS I. AI)>!IIIISfAATI\OS 

Y • CONSTDH .. ·ÇOr.S !<Or.tF.•t~1 1'JoS 

"' • CO!ftt.us~ .. 
\ • IUROOt't;~O 

; Ca,.tn1~ d~ "'-lU N{nt, ti,. li""~" r~lo !"•h!! 

dnl•• Senha• r.~vun•Jo• to b••d" .:.O r-~l>~Ô, •lfu;, i!d li< CIO" 

to a• ZU~ de U dtt "•lo de Ul-4, e •ltetioda pelo Dcc:r•t~:~ n•l9Sfi. 

"-" lS. <lo 11:aio de i!ls~. pot soeus lnt•erellotes 1n·f1na asstnoedo:J, 

h•vendo c:onc:Jui"do os Seus tnbalhos, • on.t .. n.dcrtdo heY"':r cllc!ado 

a uma conc:lusi.o 'unânl11c no nspdten-:.e- li análise d&s oncncQes 

Un:ono:;c-lras o.n.tabohd:ot. pe-lo Es~1de1, no atu:u puciodo "oC.:.•orn~t. 

etuve~ de soa Secretarl" de flneflçn, toe"' a honra de apru.rntsr 

i "Jov.de apJec.hçio de Yo:ua !:xcetC:1u:ia o resultado 1 que .:ha-

J~:>U, a• ordçe que scecc: 

U - lNST"-U.ÇAO E ENCAM!NHJ.Mtl(YO DOS 'TRABALHOS 

Prclhdnan.catt: os m:=r:'bros d11 c-i:ulo, que no fl 

ll'ld subsc:revca. pede• vEnh psr• IIJrfl.dei:er :a ele••<!• dc-fer<i'.lcla 

'do Chefe do tacl'erExe<:utivo do Estado ao esC".olhtr seo:~ll 1100111111, l.n~ 

di<:açio te-c:ebicb n1o apena~ ~o"'o pesado e:>car~~:<>, •as pr,inei~•l· 

.. ente ccmo cf;stineuid~ honn. N'otada .. entt pol' tntar-s11 de pes

soas taU1•eote desli1adas d• csler~ esudu•l, pralls~Jonsi:s li

beui:s. '\tle '~o, militantes e• diferentes ireas •h .SoCil!d•de.st!l' 

qualquer vinculo ca"' :rupos políticos ot ad<~~lnl.stutlvos esta

duais. llc d~ferenda,e~nanaa• do ""'lnentl! Cavernado\', 41! cuja J!!, 

ti11lda~ ja,.ah :rrlvau.,, .,e~•o por não eonheci·lo ~esso:IIW<ent.\', 

cam uctçlo d<> Sr. Presidente que con sua_Exce_lénch aptn~S:o"'-'~"· 

teY~ conta tos t~Jcni.on•is " tnrornais e111 di!t'fcntt~ •olll~nto:s. e• 

eventos soci~is e cfvleos, ayuJta e• :~~ua rtlevincl•. ltl:ccbcu 1C2 

•h:s.io i inlua ureh comodelc~=.açio(i,lrr\'C.,ls'vel, rol• c• J.CU bo• 

Jo esuva l,.~ncnte u..a obrl!.•çto pa'fm "'~''" • sociedade p~1'1n.~ensc • 

A Co11ln.iro, 10 ser c:onst.ltuCda no 11ia 04 .<'le 111110 

do corrente •no, ele i••c:lllto reuniu-se r:• r• as •edld•• p1'e1hll

naru de or.c•nluçio inUrn•. desi~:naçio de u. Sec::retirio e 

qulsi~Õo de pessoal b1.>roeutleo espedalludo e ••t•nJat de UP.! 

oHentc, Para sua5 :rmunii>es ascolh~ru ms lnst•l•"õÕes do lnatltuto 

Históri~ro, G~o.C1'if1co e E\llo&rlrico Paranun,.e, i :R~•- .Jo,.i Lou

reiro n' 43, .cedidas 'PO! so• IH<retorla. Tntava·•• de local id.! 

al, poc não 'ICt' r~p.o.rti.;:ão pÚblica ou c.,prU• p<r1vada. 1\c,.sah.e• 

,..,, ah.d•, ~"" de parte do E:.:calent!ssl'llo Senbor l,iovernador, 

Co11.f.ssio TC.;ebcu •penas dun roco,.cn<bç:õcs: slcllo " raz,ldc.::. 

U.a ocorrincl•. "'• fl:ll'te colidiu cc• o rcqu,.._•t•· 

da npl.dcz. Foi a 'fl:nÚn.ch do P•-ddcntc da Cc•luiió, 0:0 .;.,~.~·• 

Df, Ota Luh Sponbbh, 'rcsi.clcntc c • Ordca do11 AdW'cr:•doa. õ.c lt~ 

•U.' Seç.'c do Paran..:. i~~pdldo per u:soluçio do respeCUW'o Con.l.! 

DEAM 
LICITAÇJI.O 

P6g;. ~I ~!l 

1 _, 
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~) !.·~·.!lll.':!..~...!!.lt!.'' n.!..!,;t•..:.!!~•t 
, h U <k Jooolro lo IOU, o Sr. lolo ..,.,,,.14 ._, ,._._,,., 
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""'" - ~~~·• ~· •• • •~r ... •• ... 

....... ,. ......... ,u •• 1•01-~1·•· 
- •n cooutUoflo o r..lodo lo ano •r...,l, -••llo lo ..,. 

.-.. ,_,_.,, ••••• ,,.,,.,., 11•••~'"'••• uoooaoo, ou lo 

.. ..,.,...,, uooo'oooo ol ,.l{oHol nooo 10 Uu.,oo -l"h"l'l 

- •••• ~I••••••••• roh<l•••h• ,.., o .... ,,..r .. ~o, ''"'"'' 
Cll' "''"" li"~'""• - ,..::~n ... aoudO .., l••••r!•<~ o 

... ,, ... ,,.,, oõo ''''"''''"~ ou<oh ldu o .... ' '"' ,,,,,.. 

oo Oloooau I.Jo<••c'""• lo Qtoh ~~ hocooUoo ~o ..,.,...".Co '

ltnhl""o lo (..,, .. ,, lo ~U• "I'"'' 

... ( .. lnlo, - OMII,.o oo oU•I•o~n <lo IUI o ho .... -10-

'&l<~lcWo •• ~ ... ~ .. ••• •r<.<.,.. ,_ -~ .. UU.,.J•Iru, ro••· 

.~..,.~ .. , .. ooUEooho ulnnooo, o coucuto IUicoll~o,o 

po·our o&..,,..,..., ,._uu I• nn, "' copucõo '-•••• ,,,.,.. 

- ,,,., 000 , J•• 1:•14•, "'""'"''• o pofpr!o Pocou,.,,., 

a-u c: .. trol u hoUI• •• •••<• ''' •hco•••• lo •-••#"'"" 
u-tool..-. Cono h ]<IoM Io J~•<" oo ,..,, looo tooutoo O:..co 

...,,. .. .,doo " , .. ., •••••••I~• o er.1ooh lo .,,. •too! •••'t 
I• .,.,,.,. '"'''""'" ~· ,.,.,,,..,, ,.,;.. •• ,.,-~oo, ,..,, ,.., . 
.,,,_,, ''"''" ho ••••••·••• ,., ... ,,,,I •- ~~'""''""- ._.., 

...,,..,.., ... ,. • ~·~"' '"'" ••• • ••r••'''" • '""' hoo· 
ciÔ f• '"""~'• ~"'• to.~o,.lo ,._,..,,. T•-•r• .. L• '-1 ............. ~ ... ··----~ .. --~ .. ·- ......................... . 

- •••• ,.~ ...... ~······· •• , ...... pio-, .......... ~ f ~-
.,~o,.~ .. •••• ..,.,,, •• ,..,.,, r.ooootu I t-•••'• •• '"' •I 

...... 1•• u '""' .,., o ro~•r<loch •• dolO. oU••- h-o• 

•OIIoloo-. ••«• o .. <l4o, a ,, .. ,.., N •r•)"• .,.,.,,.. tu r .... 

... orl,l• oOIOf<OO "'-"''"" , .. , fOOU '" <t<•i<•• • """" 

..... -... c ................ '"""'··- ..................... .. 

•••• •h ..... ·~ ........... ••-'• •.•• , ............. - .. ~"l ••'""· , .................. ~-··· .. ·-~~, ............ . .,., "• c~'"'" oo "''' •• '"'" ...:-•lt<o. '" ~,,,.,,;., ••~ 
..... -uol•t• ••• fi••••··· ......... ,.., ........ ''"""' a. -Mo, r• o•• •• --,.,~••"•· .. ........... -~ .. ,_.,. .. .... , .. ,, .. ,_ ........ ~ .... .. 
-• "''""~'''.r.' • -••• I ,,., •·•~lu h c-h•••• .. *"" 
...,.,,._.,u.~,, ••• .,,...,,,,, ~.<>JUdo "''""'' I•• li••~ I! 

-nu ''"''" ~ .... • '""''" l -1., •• ...... "'''"'u • t•(o • ... -· ....... 140 ••• , .. , ...... _,., ........ , ... , ....... .. 

-··· .. ~··"''" ,. ••lt• ...... -····· , ............. -- .. ,,. '''""'""'""' ~·• ,,,.,-.,, ....,,,,.uothoo , .... • ~ .... lfo.o 

c-• ccrd, por ~aothol e ruóes q\le i CC*l.u:!io não c~;b~ lrd:~;:or. 

»c te>do 11odo, dc-Ju :;t1ntl~ Ct>l'ltrovê'rd• a nnvuur u fron• 

tcins d~ Estado, ~•nh~ndo d1.,cruio nu:i .. nal, rc-J:ulta-sc SI• 

Jutlr U,io d,c dc-•oUICh. fnJcjo>U,..iU ~1 C JiVU dcbDIC' di 

econCnch p11b Assc-..,blt:la Lq:h!adv1, ~ .. 1nuênda d• ,..ll.o~ 

:ria s:ovc:ruacntll ao pedido da •unorh, pr• dS.scussio ••pb 

i• qucst.'io. O Excchntfu!."'o Sc-nt-.or Covunadot d~;~ Esudo, CO!_ 

:tCQtlr eo"' JuJ pre::acic:; •1citont, dcl(~-/llt-no\1 i .. edhu c H.ot•l 

tv•U•-c:io do cphódlo pÕr u•• C0dssiõo & Alto Hiv.,l :s.cii"'t:iu•! ~ 

quer vincuhcio coa a atlrdnlstra.:io estM!'ud 1 Jc111 quaJqulT f! 

Uac:io pclhi(o-putldi.,l• do$ $(US ,..<e•b-os-. 

T•l dcd.~io, p.ronu • <enérslca do Govc~., Jo$~ Richa, 

dúvida fu5 ao encontro dos anseiuJ. poJ>"'I.-.ru nc• s(•pr., t.ten

d'Sdos n.,nc $ent.ldo na esfera !orderal e •u•o <estadual, con • 

!OT.Jõll' CXt,.plos.,_dt dÚvJdu I Sl.lpncfc:õu .t;. }laje nio dev1cla.ãÕ!!!_ 

t• cscl•recid.u. O u:CiliP;)O é tr:a•asc:.,nliomt.al poh indlc• quo 

qu•lquer ato pÜbiieo da ad~~tinht.r:ac:io IIUl"Vcnt.ura li.qUinlldode 

!rrc,uhr,. ser• pront11011rnU •r~rtdo. ONU!ri:•JC ou impedir uaa 

aY•ll•~io de tab uos seri frustrar o IP...,O sobre a probidade 

ed,.{n.ht.:at!v• • • ttr:'lt;o da coh• rübU<u. 

E11t:<ende, ~ COJOols:l'io de Alto Ni"vc-1, tn -.Mo crs'le o .,spírit.o 

no r t<e ado r do EJ:eclent i" n l111o !icnhor Co•.e=.-õor • ao .:I e si ani-la, 

co• o cuidado nas ;scolb:o~ d .. ch-=-ento,: ohnÍro 4~-S~C:I';,J·,d-.; c!· 
'fU, .. as de 111o;odo a .,..,ntcr '-''"" lntcn•~~., n~ecssirla .,nt'rc e!. 

sa •es.,. Jocied•tle e a eninc:h de111oc:ridea c panlcipath·• do 

Estado, fhl i filosofia de u:u ~:estio t:l::n:spuent.e e nio i,..!:! 

111~ • crlt.S.cu d10 povo. Attr a• contr • .,io,. sc11 a cautela de 

~5coban "'' dÜvid:u suscitadu, ~.cria ..nssio ~c-imprcv:lslveh 
conseqUenciu, du quab ,--aoenor seria • ~tcrda da con!i•bill· 

.ladc piibll~:.a no G;coverno conn!.tuÍ•lo p(!a •onud~ popuh 

seus in~vhiveis re!l<e.xos s;brc a nonoaJfi.rad<e ld;inhtratlva 

e, a vhh colct.iva que se ahoejl produt:liTa • ordeira. 

VJ - CONCLUSlG 
bccleJit.:L:.si .. IO Sanbo'r Covcrnador. 

ApÓs cc:vir o depol .. e.nio prcst:odC. poli' pu ou idõne•i.', c conh! 

c•d:oras d1 sbt.u•iti.C'a ~ •etodolori:u a:plii'P<Iu nu: opcr•cões pi· 

ra o'buncio J~e ••p-ré:s.t5•os en b1ncos oJtr;~;~-naolros, a estud•r os 

l1ocU11cntiOS q<J"e por requisicio lh• chc.ea:r:;uo is aios-, • COMIS~,I;u DE 

ALTO NfVEL •;;oreJenu a Vossa Excetênci'll o :Jl'ICII'CCr que·$• setu~E~. 

O Sr.Erauao Çar•nbâo, Sc.cretár:lc· de E;;~ado dos Nc&Õcios •• 

Fln•nçl pratJco\1 no ll':o:crcrcio do Jeu ear.:o .s UJUintes de$:1Ccr 

tos: 

p_or olcbar d<e question'r.r co.ve_•lfl'nte e rclten>d'l!l'le!!_ 

t.e junto "'"' lnt.er':"cdlili..,J. Kollusu <e t,.,,. .. ,. L.t<.h. 

quando 1 Ültie:o elevo1.1 • t•:.o:• ele servi,;o e• n do 

total do cmprêui•o, 3C:orret•nlo 10 erário cstadu;rl 

u• deJcDbalso • 11ais dt USS 91 a!.l. 

NECllCENCU. • por aprov . .r açodada•cnte a Ol'cuciG de US$ 1,2 •i

lhô.!:s P"oposu p•lo M!.c!J:and_l:u;S; por lnt.,nnêdlo da 

lA••• Ltda., i. t.a.xa de 6,ass. nc Juaar i•próprio • 

te• consulur o Governador qdc slli- encontrava pu ~ 

scnt.c, nuaa oe.asiio e• qu., a ..... r.caJo entrava c• d! 

cl{nio. oper•c-io que te.r!.• O<~slonado uD p;~'fuíxo ela 

erdca de USS 2l6 •11, t~io fosse abortado. c• tfl'_•po 

por datcudn•cio do próprio c.~rnadcr, 

U,UPfJUEN::IA ·por n.i.o ~cr solicitado o .concuno das.assessorlasdc

•1to nrvc! ..,ht..ntcs no 8.\/oi~SfADO c nl COPEL, (A,.ill! 

rluélu c<~• opcr•côes fin~ou:C'Iir'u lnternade><111h 

desse porte. 

I~PRlll\f.o,iCU, • por t~r acdhélo nca:nchr duu opuaçOu no .,;Aior 

tou1 de U$S 11 •!.lhiica atra~;'l ,,. lnUrlll<"oll•ciio•ln 

Lcou,.,Ltda., u• p~squl\-'' os rnt~uolrntcs da •cs••• 

lf por soli(itllr J ""'Pr"u pÜbl!.~:.• cna"u•l h\·ou .. 

cJac-nto a dnc1n!ruda lnH5tu1~~o baneÕ:rh jurttO ã 

qual !'llvia h! to ope,-•cõcs partlc:ular;-J, 

"'o f:r.lno, Senhor Co.,-,.,rnador, rru~ltc-~e q1.1r c•t• Co.:lissio 

Jfasu,.pa1u <evldi;rtdu, que por tri:~o •h atuaçio do Sr.SII'Cntã ~ 

Tio Erumo Cnarahio <eSCIOnda-sc qu•lquo:-r intuito doloso dr loc:.tpl!. 

t .. c"to, prõpr 1 o. M;os "io 1hsta, _poré.,, • suposlcio ce• forte su

porte f~ctíco, •h au•inel• <lo lnd_1•penJ.ivr1 uJo;o n• condução •• 

ne,eochçio, s<·• dr•irit10 aos rlevados atributo• peno• h c- ,;.:nt

c-os olo Excchnt[n!."'o Sacrctãrl..o c!los ~lll'fÕclos dn Fln•ncn dr; E•· 

tatlo. tio br• evhlenchd~s na ãu.• c!l• -:.rlbutacio. 

N• c.crt~u de tar cnvld~do. c IIIi).' .h•<' de cs!orç~>S par.a co.nprl.r 

& dHldl Jnc: 1111bênda qua lhe !o:l. i•poHa eo111o d<ever de patrioti! 

•o por Voss1 r.J~ce lê nela•, aprov<e!. t• •, r.po;ortunid•de par a 1prasen~•! 

,., 
- Aienc!.oias S1ud•Cõei c-u~f-tlba, 14 -de- .;aio ,hr t93t

Dll.. FJ,htiJ DORlA Sl:ATOl..JN 
Profe"!.Jor c .Econo•lstl 

~:~b:~12 r_,_·fiJ.OS PfREJI':A.1011Phnfc. 
,,or~''r . J:nc"u'• .. ho ,~. .... u 
Pr<edt!19 c 1 .. /' 

~
.lO$ J'lUzYLl Cr'.ll'l.lDl 

r .. :s.,or .. ll,1çhuer ""' nirei~o 
>•• 
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SECRETA Rl.1>.S PE .. ;E;S'rADO 

:Admln.istraçáO 

RESOlUÇÃO II~ 3381 APOSENTADORIA 
0 ltC"tf~MIO l)l UUI>O 011 110Hl"tUM"(.lO, oo ~~~ 40 o~oo ,, ..... e.o O '-".UO -

..,,,,,'''""''',..o •• .,,, ,;o !•t~, •Õ z:a •• ,.,..,,, 4o '''"'~''..," """"·"'~• •• • ...,,,_,;,..,, ••~ .. 

.,,.clo~odn· 

..,,..~ ... ,,.,.,z...••••••l•o•• .. a•••''""" 

~1 C,OUOI)U. 10'1 tno<-UO, ,...ol•·-· ct .... ~ ·~·' 111. 

~DI 1)0 I.IIZ ~·~ .. l'loloo,.., 
Cluoo 110 oio..). III.. ' 

.u .. '"'"'"" ""''"""n l«<&, ,...,.,,, ..... cr .... 11, o\ool ... 

-~o••· _ 2 3 M.\1 ~1Sli 

~~·· ...... ,, .... , ... ,. J.o•""' 
........ t. ........ . 

--· ....... 
• '"'i.• 

. ,.... ... 

Scnhorco Dcrmt:~Joo, 

ool,H, ,.,;,, ;;,.,.,, ol1- 'oo<c, 
J;,oll.oo c,., r.-,C..oo<.IIJU, ,.,.. .. ,,,,,,,, .. ,~. ... r, 110.. '"";,,;,.s...,.. 

t:.::':1 ~!i ;~~;;!; ~ !';~:..~·~ 
ll...:.lo 
(o'Õiooloo ; n. ID -cu~tl. 

•••·''· ~""'"•· ;:.w •• .zt. .. '• ••· 
7 , o\!<>.- c, •• ... h•"'· lll!l, 
...... "'""'· ......... !; llG, ,....,. 
~.:Iro, .:0. to! 11101'0> .... )1, I lf, 
•· ~ol ~ol. U/OH o Wt1a>JIII • 
• ,,."'.., UII<'U...:u 

"'"''''·•• n. "'""""''· 
o«.~. W:. !1, I tt, ""~~ c-o1, 
çpf<., ,_ .. <l,.<o. I~G, -· I • 
Uh aro, .,.,q, õalto: 111, I lf,,.. 
lo I 0\1</10, .. ,, n. t Jto C• kl 
t""'IL• U/11 • O''' .. l:llllo 
L••l<•h•O n. «<.....,J, 

.....,.,.. ...... 
~.iÚ~.!4!---~'1- óJJS_~-- _ 

o Pút'r..-roR cé•.At. r....; sr.cPr.T,o;Rr" Pt, E:STAOO PJ. 1.1)Hl

~t:sTP..:.o;O\o, no uso de JUIIII ootrlbutçQ..rs, e d,.. acordo c:o11 o eont~do no 

· OtoeretO ti9" S. ISH 4e- :U/Ü/78, zeiol-: 

! .. O.~ .'L~ .1!: 

1 - _A reh'iio do• een-'i""'·oa ln•c:rlt;o• no ~r;neurAO, M Grupo Ocvpa
Cioilal TJ.r, da -Cl..;-:'1&~ Intt:lal 4a a~rt• do o:!a .. Scs do-e•r<;o d<1 

-":J•nt•; Fi&e&l •j• do QuÔidro rtóprlo da Cootdena'ião da llfi'CCISta 

do E:&t.ado da SIO'eoet&rl• d• Est.ado das Fln""'i"•· 

XI - Ou• oa eandld~tto• a lnseriç.io, _ .. io_ <::Onost 1<nt•• da ralflçio .,,. ane

:.0, tive-ra•• su"• in~ectçõ.,a ln~(e1iobs J>?r deh:are• <l:• ãte".S•S' 

o• r~uhos prevlatoa no E"tt.•l n? Ot/IU, deat;p D1u·tori• c.
ral, 

JJJ - lo indteaçiio de data, horlrio • loo:aU d11 rmvll, ••di d:l.ril'l•4• 

opartun~~o,.ent•. 

, .. t.. ,,.... S'.ooo.ooo,oo -... -v. 905$ 

ror~o Velho; 09/G/87 

Aon v:l11~e c c_inco tli!J.U tl0 mG:: de ruvo.ruiro c.lo ano ao tt,:i.l novcccut:,c c 

Dcscuvol vi:l:cn'bo r Cyrillo l;covolllo 

.tiyo 1 J.océ JJ"n!s Dtorcr, .11arn. tliccuti1~ E! d.ofiniJ.~ u; :;i h.t:·tr;·Üo tltJo. cré.::.i tcG 
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}~::.e cu !;;. v:! l'Ol~ \u:a~üwit.i Pt1.(l (I. c \.Q L\l:'> d l:t::i.d :l,lJ. ~;:~!n~:t·t1:{!""' :-~ tf. o I! i:.: ~~c~· f.l!: 

Gm.rço 1 })rÓ.x:imo v:i.mlouro 1 }lclu aoJ.uçü.o, ... <la pw (1-t:mn, fiutlo o qual c.; 

dÓbi too pC1~1cnton, uüo t~oluc:i.onúclc.c 1 conforr.1o 1:révio J'~c l,.\tudu • r:;e::r?;:o,. 

doo in~crc~sc.a. do ]1a.aco. r:'l.ll'a tan~o üc l:crmi.nou it t:OHJ~C llllC r•rcccclo. U.G 
.. 

pc·tiçÕco inicini.o com vista n <:o no procccl iJlH.m.L'oo E, }10!' c:3"t~l'"ezt ur.~lt!i-

n:cni:n ucord::vlo!J, foi luvl.·adu n. prcdênt;c u:t.f,l., titts é de trúmi te rc'otri 't:lt 

quo.io, de pe1.w tcDnoc, t1nrüo c:i.ência n.ou in"Lcrcw:;;.uloD 11~ t.lata enl;:LlJcle-

citla :p:n·o. cxccv.çfio judicial dos üÚllS:to« •. Eu, Cyrillo LCOlJOldtl Carv::ll:c 

da ::lil vn Neve o 1 ::;crvindo. de occre túrio, n lt:.vrai c li 1 rH"1clo :u;.hnil:l 

- IcrmcJ. Dort;tJU !Jol.JriJ!ho: Dll·C:tor J?i11ancclro 

CyiillO Lcopoiifci--CarvalfiO t1n. Hilvu llcVcn:· J)i:~:.d•~ :onnr::l~'rolvi;::.~!'l
to 

José Luín Oto:rmr: Di.retor Adudnüli:rnt:t v o. 
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A lei turu que ucul~o de conclui r, ncullorcs ti CIJU Cütt6'u c DC;lhor pl'c::>iU.t::rtc, 

é d"c: uma ntu dn. rçuuiÜo U.ou m·:-Dirt-lLor_(~ do nnnco Uo- Er.tallo -de !lon~ô::io., 

A j>O.r~ir <lcnt:l u:\~<l. fic:ola jH"úVaii<W o ll(:ll ,, :ohtu:g, <lU in::l.).~ujç-ão fj.JLC.""!CCi-

ra c:::otadual,.. c a l.'1a) \•eJ·nttçE:.,. do Uiu.ht::.i.t·o J:ubliC'!O no r::c~~ .... ·adrJ .financeiro. 

O BEROI~ :fOz cmprcot:i.moc, 11Üo obetlc<:nn:Jv u. crJ.té· •. ·:ton ·Lu<~IJicun, wuc a. critc-

r:;. o o vai! tico!J c 110l.i t:lquci roc, l10l'" t'.U t.or:b~a~ilo n~~lll'C:~~a Uq c:-:-·eovc:r·s~_::.:.à.r;:r 

Ãnt;olo An.c;clirn, cuj o:J dÓbit·ue tlOJII:ll':.L'lt na crH:.tcu. J'i mllhÕc~:-J d n c: ·u~·.uUoo 

Fico. provado t::unbéu1 o conhc<.d.t!•'u·to cio Govcrl!t!dor JcrÔ,nln:o :':u:1ta. .. '"1.a do3 

"ctõ:nnndo3 ocorrido:J. O Govcrn.r .... tlor <!Ue 110 tli3cnr:.:n j.nní:~tc e.1:1 prcc;t;.r 1. 

. - 1 . . ,. - • '-1" • t ·' ' ' . -.. .o~oralJ.~a9110 da nt m~aJ.:; ..;.ruço.o }lUu _J.ca, u. cu~ ·a ua O!.TCn.ço. ~.c t .. cml!.:f~o::r., 

c i:norulidado, .Pl'OVndn.:J atr:..tvcn llc docuuwnton, cc.•mo- u que h~ojo f'n.~cmo!::. 

rcuiu dcvcclorcs doe vulorco" ~ 

e1citorul COJC., coorllt:tH.:uloroc. ~~9ni:'i:u vujwnon.: 

L"<!l!rt<lf1r J:alo 'But::~Uo d (~ lt:JJJdÜtli.tl • ':J'lH'!'.:. ~: CO!UtHt\ ~ o..f.u.oJ preÍ·ei;1.o n\U.rii C! pa_l 
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TwabÓm con.r1tnm na ·ralr.t.çrio nomca (ln pcc::Jonu c r.u·mu:1 lic;Hdrt!.! H int'p::-c:.::::t--

trub:llho, tt::llbch 9Õ.o bcncficictrJ Oll. 

i:ü.o comoo truidOl'eo, CDlíllClreo dcj:v.tatlon e oenhor t>rct1itlente, porc]."l:.o :~::lo 

tm:nmd.moc nonhtun compromio:;o com o I'.l'.!Dll, nem com ·ncuu mcml;roe, ncc1 c::;m 

d\ttoa. 

l;nfcli'Zmcnlo Cxictcm m<.n'CCJt:-n•ion t111 }lltlrLv.r.a, quu !H'(:.ftoJ·(~m ~u cn:! .. '.':':'..l' c n• 

\"cnc'!cr ,t!1t!ntil1t1n r ·,1 ficttr <lo l•Ú, lJx·~md:i.lttlÓ tL ·;ertlaue. 

CÕ:o J.'Cllllom:.!!:l lit.>UÜtJS ao JOailf•L lJO !'OVO D.f! ltOllli~IIH., <!V.I' no:: t!<ni:JCn t12 

truiüol'nn, em m;m ';l ornul. 

SC'nl!Ol'c:J dorm·tLtdo:: e o<mho1· preaidcn te, 

llá .. um out:ro f'u-to CI'UVC nolr::o O ~lUe _nÜo jJOdcmon CuJ.ur,, 

Maio de 198~8 

Cinco e:tu~:r.c:.:us i'ur:.Lnpr:uLn, UC:Jll ·r·nl~J.n tro 11u Junt.a Co:norcj.al tla f~:Ji:atlt.' ~ !" ~r-::.-:1 

bcnoficiuttm; cr:1a t'mpr~c:ti~r.ao~ no vulo.r: ilc 5· JnilhÕorJ c er.o mil cnt:.:r.ê:o:;, ::i:o 
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O SR. PRESIDENTE (Francisco_Rollemberg) 
-Tem a palavra o nobre Senador Lowival Bap~ 
tista. 

O SR. L<XIRIVAL BAPTISTA (PFL -SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

A construção de wna instituição técnica e cien
tificamente bem estruturada, vincuJada ao trata
mento das doenças do aparelho locomotor, em 
Salvador, teria, ainda. uma extraordinária impor
tância coma pólo de irradiação assistencial da 
Bahia para toda a região nordestina, disseminan
do os beneficias do seu funcionamento especia
lizado. 

Neste sentido, o projeto da construção de um 
hospital modelar, elaborado sob a orientação de 
um dos maiores especialistas do nosso País, o 
Professor Doutor Aloysio Campos da Paz Júnior, 
tomou-se viável e logrou, graças à sua incansável 
atuação, captar os recursos imprescindíveis à 
concretização do mencionado hospital, quando 
eram Ministros de EStado, da Saúde, Professor 
Roberto Santos e da Previdência e Assistência 
Social, Doutor Raphael de Almeida Magalhães, 
que encaminharam à Seplan uma proposta espe
cífica de liberação de recursos da ordem de Cz$ 
257 milhões de cruzados, à conta do Finsocial. 

Sobfe o assunto, ocupei a tribuna do Senado 
Federal coadjuvando a iniciativa do Professor 
Aloysio Campos da Paz Júnior, e no dia 25 de 
março· passado, voltei novamente à tribuna a fun 
de formular um veemente apelo, dirigido ao Minis
tro de Estado do Exército, General Leónidas Pires 
Gonçolves, porquanto o projeto elaborado, neces· 
sitava da utilização de uma área do Ministério do 
Exército, COI1Iiderada tecnicamente necessária a 
sua plena eecução. 

Convém, assinalar, nesta oporturddade, que o 
eminente Ministro Leónidas Pires GOriçalves de:. 
monstrou, mais uma vez, a sua excepdonal sensi
bilidade e interesse no concernente ao atendi
mento de uma das necessidades básicas das po
pulações nordestinas - cerca de 45 milhões de 
brasileiros que do Maranhão à Bahia, reivindicam 
a construção do aludido Hospital, ou seja um em
preendimento semelhante ao que funciona em 
Brasí1ia, o hospital Sarah Kubitscheck, mantido 
pelo Instituto Nacional de Medicina do Aparelho 
Locomotor, integrante da Fundação das Pioneiras _ 
Sociais, criada pela Lei n9 3.736, de 22 de março 
de 1960, superviSionado pelo Ministério da Saúde. 

A decisão favorável do Ministro de Estado do 
Exército deve ser enaltecida pelas dimensões das 
suas benéficas conseqüências e vem acrescentar 
à gloriosa tradição das nossas Forças Armadas, 
mais em serviço exponencial prestado à saúde 
e ao bem-estar do povo brasileiro. 

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

O SR. PRESIDEI'ITE (Francisco Rollemberg) 
.---Tem a palavra o nobre. Senador Mauro Borges._ 

O SR. MAURO BORGES (POC:.... GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.} -Sr .. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Tenho a honra de o_cupar a trlbuna do Senado 
para saudar os novos companheiros do Partido 
Democrata CristãO: - -

Na impossibiJidade de fazer saudações nomi
nais aos milhares, de brasileiros que procuram 
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o Partido Democrata Cristão como o melhor ca- do racionamento de energia, uma- pedra a mais 
minho para a evolução da democracia brasileira, no Caminho- de sua sofrida e intermttente indus-
faço referência especial ao Governador do Estado trialização, compreensível se fosse apenas mais 
do Amazonas, Amazonino Mendes, e aos deputa- uma das conseqüências da seca e não decorresse 
dos federais e estaduais que passaram a apoiar - de uma série de atrasos, erros- e desacertos da 
a Democracia Cristã. é: de s_e ressaltar que com política económica e setorial que, de resto, vêm 
12 deputados-estaduais. o PDC passa a ser majori~ serido, há muito, comuilS a todo o País, aos quais 
tário na Assembléia Legislativa do Amazonas. pretendo retomar no desenrolar deste discurso. 

O Governador Amazonino Mendes é o primeiro Durarlte o ano pasSadO~ adireção da Eletrobrás 
governador de Estado a deixar o PMDB e ingres- dispendeu consideráveis recursos gerenciais na 
sar no PDC. - busca de solução para a dívida de empresas esta-

J:: justo também ressaltar o grande desenvol- . duais coligadas ao sistema elébico, que passaram 
vimento do PDC nos Estados do Piauí, Goiás e a não recolher_ os recursos da Reserva Geral de 
Minas Gerais onde possuem destacada partici- Reversão-RGR-,edaRese~8Geralde_Garan

-pação política. tia- RGG- , já cobrados e recebidos do consu-
Dentro em poucos dias teremos o prazer de midor final. Esta dívlda, Srs. Senadores, ultrapassa 

anunciar grandes adesões de líderes políticos de a dfra dos 100 bilhões de cruzados e, segundo 
vários Estados, no PDC. o testemunho do Presidente de Fumas, o ex-Mi-

Não se pode negar o profundo desgaste e esva- nistro Camilo Pena, é responsabilidade dos Esta-
ziamento dos chamados grandes partidos. dos mais ricos das Regiões Sul e Sudeste, bem 

Graças ao magnetismo politico de sua sigla como do Centro-Deste. A esta- apropriação inde-
e ao seu programa, o PDC é o partido que mais vida, nos termos da legislação vigente, vêm algo
cresceu de 1986 para cá. · mas _companhias distribuidoras estaduais agregar 

Não posso deixar de fazer registro especial da os prejuízos pelo atraso no recolhimento aos co
vinda do Deputado Federal João da Mata, da Pa- fres das empresas geradoras- especialmente Fur
ra:íba, para o nosso partido. ~as- de consideráveis recursos já recebidos pelo 

O PDC tem tido brilhante papel na elaboração fornecimento da energia. Neste rol incluem-se as 
da Constituição. duas companhias paulistas, Cesp e Eletropaulo, 

Neste mês de maio realizaremos as convenções as quais, segundo a mesma fonte, mantinham 
regionais para formação dos dlretórios regionais um débito para com Fumas, acumulado até ju
e suas comissões executivas. No mês de junho lho/87, superior a cinco bilhões de cruzados. 
teremos estruturado o Diretório Nacional com sua 

-ComissãO Executiva. Termina 1987 e inicia-se 1988 com a sombria 
o PDC terá agora 0 seu registro definitivo e perspectiva de racionamento, não apenas no Nor

será mais uma estrela no firmamento político bra- deste, rl)as agora no Centro-Sul, a partir de 1993, 
Sl1eiro. face ao descompasso do orçamento de investi

Era 0 qUe tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito mentodasempresas_que_compõemogrupoE!e-
bem!) trobrás. Sobre uma proposta de409 bilhões, redu-

zida pela própria empresa holdng para 315 bi
-- O SR. PRESIDErtTE (Francisco Rollemberg) Ihões, o Governo Federal - leia-se Seplan -

-Tem a palavra o nobre Senador Jutahy Maga- reduzindo os valores a 251 bilhões de cruzados, 
lhães. mutila, de certo modo, e imobiliza o programa 

O SR.. JUI'AHY MAGALHÃES (PMDB _ BA de investimentos de longo prazo do setor. De novo 
Pronuncia 0 seguinte discurso.) _Sr. Presidente, é o Presidente de Fumas, diante de uma platéia 
Srs. Senadores: repleta e responsável, da Associação Comercial 

Basta repassar as páginas do noticiário nos últi--- de _São Paulo, a afirmar que, mesmo recame
mos meses para se chegar à conclusão de que - çando hoje os investimentos, face ao atraso já 
a situação..do setor elétrico naciom~! está a exigir verificado nos programas, faltará energia elétrica 
medidas eficazes da parte do Poder Executivo em Sáo Paulo dentro de quatro anos. 
e a redamar a atuação firme do Congresso com P8ra concluif-o"írlfaUStô-ri6tidário, extrapola os 
o objetivo de fazer chegar ao conhecimento da limites da retórica a ameaça feita pelos emprei-
sodedade a emergência e a gravidade da crise teiros, no mês de março, de paralisação das obras 
neste setor. Crise essa tanto mais grave na medida de Xing6, face a não-liberação de recursos orça-
em que, originando-se de um quadro multiface- mentários destinados àquela usina, representan-
tado e multilateral, amplia-se e se avoluma em do maiOr risco de black out em todo o Nordeste, 
decorrência de movimento inerciai próprio. a médio prazo. Desta vez, entra_ em _cena o Sr. 

A precária situação financeira de alguns seg- Ministro da Fazenda, o mesmo que, em dobra-
mentos estatais da economia- merecendo men- dinha c:om o Ministro-Chefe da Seplan- e ~aes-
ção especial os segmentos indusbiais básicos de t:to da ópera "Tudo Pelo Social" - a bem da 
siderurgia e energia elétrica - é por demais co- contençãO da voracidade inflacionária, determi-
nhecida já há bastante tempo, levando até a pen- nau novos cortes nos orçamentos das estatais, 
sar que sua deterioração não é mais, ou nunca neles incluindo-se, com bastante destaque, o do 
foi, fruto do acaso ou da perversidade da conjun- setor elétrico. 
tura econômica, mas fruto de um desígnio perver- A este prop6sito, o Presidente da Chesf, José 
samente engendrado, a partir do início desta dé- Carlos Aleluia, que está negociando com o Gover-
cada, objetivando tomá-los instáveis e sem sus- no Federal a liberação dos Cz$ 11 bilhões que 
tentação. a Eletrobrás deve à Campanhia, informou, em 

Atenho-me à análise do setor elétrlco,- que tem declarações recentes à imprensa, que 500 traba-
sido 9 freqüentador mais assíduo das páginas lhadores já foram demitidos por falta de recursos, 
de nossa imprensa nos últimos dois anos. Para sendo_ iminente a para~sação das obras da hidre-
o Nordeste, 1987 iniciou-se à sombra do espectro létrica de Xingó. Segundo o PreSisJente da Chesf. 

,, 
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além do aspecto' social, o atraso nas oqr9,s irvpli~ 
cará novo racionamento de energia no Nordeste, 
no irúcio da década de 90. 

Sr. Presidente, Srs .. Senadores, os fatos que aca
bo de mencionar são importantes como_ elemen~ 
tos da diagnose çl_Q setor elétrico. Todavia, repre
sentam meros sintomas P~ !.tm quadro de çl~bili
taçêo generalizada; erupções amenas de wn or
ganismo infeccionado, sujeito de experimenta· 
ções que fariam honra a aprendizes; aflorações 
de imensa jazida apenas parcialmente dimensio
nada ou, como diriain os ecoriomi~s. e_l_ernentos _ 
conjunturais indicativos de uma estrutura ern de-
sagregação. _ _ __ _ 

O problema é tanto mais sério quando se lem· 
bra que o médio prazo neste .setor gira em tomo 
de oito a dez anos, significando que as medidas 
decididas hoje com o objetivo de sanear os efeitos 
dessa desagregação estrutural só teriam pleno 
efeito na economia após decorridos alguns anos. 

O sistema .Eletrobrás,-compreendendo, de um 
lado, as empresas controlad~s, geradoras, ·gera
doras regionais- Eletronqrte, Chesf, Fumas, Ele
trosul, üght e Escelsa- e as empresas coUgadas 
estaduais como a Cesp, Cemig e mais outras, 
embora se admita deva estar perfeitamente afina
do no conceito econômico da administração fe
deral, tem-_se tomado, como· outras grupos esta
tais, instrumento passivo de política económica 
e, mesmo, de interesses políticos secundários. 

De grande relevân<:ia são as questões referen
tes à capitalização e às tarifas da energia elétrica. 
inter-relacionadas e interdependentes, as quàis, 
a cada rodada do manejo econ6mico, aprofun
dam a crise do setor. 

A questão da capitalização liga-se à questão 
do endiviaamerito e dos investimentos do setor. 
Assim é que, a partir, principalmente, do inicio 
do Governo Figueiredo. o segmento estatal pas-

na gestão de J.lma ~uspeita política de incentivos 
_e __ subsídios, a pauperização da tarifa de energia 
~étri.ca, que, por coincidênCia, Vai ser" de nõVo 
penalizada, corno arma no combate à inflação, 
_leyando à falência da feceitçt operacional da em- . 
presa. Quem pode agüentar, Srs., maquinação 
tão rnefiStofélica? Parece surrealista, esse quadro, 
mas será, por acaso, irreal? Estará ultrapassado _ 
este modelo'2 Em beneficio da redução do cons_u
rno do petróleo e da nbduÇ:áo da conta de impor
tação desse produto, criou-se, há anos, o progra
ma de_ energia garantida por tempo indetermi
Da_dçL~ O EGTD -, incentivando, ainda hoje, 
o uso da eletrotermia_ nos Estado..s_ do Sul,_ a um 
custO cerca de cinco- vezes inferior. ~o d~ tarifa 
normal. 

Cqmo _exemplo de "subsídios irresponsa
.'i~:elro_ente_ aloc~dos'' --: Dª expressão do nobre 
Senador Teotónio Vilela Filho, em dfscurso nesta 
Casa, há quase um ano - vale lembrar o caso 
das empresas Albrás, localizada no Pará, e da 
Alumar, no Maranhão, que receberam energia a 
tarifa qu~_ç_orresponde a 32% e 37%, respectiva
mente, do custo real, em detrimento do consumo 
de todo o Nordes_te, que está sujeito· a raciona
mento. Ora, isto é fruto de um modelo exportador 
falido e ultrapassado. 

_ '~De cada tonelad~ de alumínio que expor
tam_os~ continua o ilustre Senadqr, o Brasil 

__ perde, em cruzados, o equivalente a 4-50 dó
lares por conta dos subsídios às duas empre
sas, ou seja , para bancar o fluxo positivo 
de divisas para as exportadoras de alumínio, 
o setor elétric_o b_anca urn_flw:q negativo. Para 

_e__ngordar a conta em dólares das exporta
doras de aluminio, comprometemos todo o 
~tor elétrico nacional." 

sou a ser utilizado como instrumento de captação Pergunta-se, então, como se não fosse sabido 
de recursos externos, especialmente no chamado ou não se pudesse adivinhar; quais as conseqüên-
esquema vinculado: para cada dólar emprestado, cias de tudo isto? Para o setor, é o déficit opera-
obrigava-se a empresa a comprar-Outro tanto de dona!, o endividamento descabido; é a carga de 
equipamento, muitas vezes em completo des- jurosextorsivos,grandepartedelesdecurtoprazo, 
compasso com o ritmo de implantação do projeto· pagos a um sistema bancário voraz e impatriótico; 
e em detrimento da produção nacional do mesmo é o atraso_ nos programas de investimento do 
tipq de equipamento. S~tQt elétrjco para o .setor produtivo, as perdas 

É o caso especifico da uSina de haparica, cujos decorrentes dos ·riscos de racionamento e dos 
equipamentos, adquiridos no estrangeiro, antes atrasos no pagamento das obras e dos suprimen-
do início das obras, só for.,m instalados dez anos tos. Para a sociedade, é a deficiência no serviço, 
após, com os custos da inversão financeira, do _ a carência no fornecimento, o racionamento e, 
armazenamento, dos riscos de deterioraza_ç:ão e ___llobretudo, a socialização do prejuízo, o "pagar 
obsolescência correndo à_ conta d,! empresa e a conta." Para os gestores das empresas, a humi-
do País. O resultado aí es_tá: o endivid~mento ex- lhação do gesto do "pireS na rnão";tentando expli· 
temo do setor elétrico está ao redor ~e 24 bilhões ca( o inexplicável aos empertigados perpetradores 
de dólares, representando cerca de 20% da dívida da política económica. E para o corpo técnico 
externa brasileira _ _ ____ _ do setor, a pecha da ineficiência, a decomposição 

Paralelamente ao endividamento externo, o en- . ~larial, o desestimulo face a_ tamanha estupidez. 
dividamento interno completa o quadro depri- - Em documento apresentado ao Ministério das 
mente de descapitalização que compromete a Minas e Energia, em 1985, a Eletrobrás demons-
quase totalidade da receita operacional do setor. trava que a geração de recursos decorrente d4 

E me perguntaria, Srs. Senadores, quais as cau- receita tarifária havia caído de 59% , em 1975, 
sas instrumentais de tal situação? Como funda- para 33% do total de_ recursos do setor, em 1983. 
menta estaria, como já o disse, a mistura indevida Em conseqüência,_ no me_smo período, as par-ce-
da economia da empresa no caldeirão da política las destinadas a investirrie-nto caiu de 75% para 
econômica governamental. Instrumentalmente 48% do total de aplicações, enquanto o serviço 
utiliza-se._então, na gestão_da __ dívida exiema,.o -da dívida subia de_15% para 49% do total de 
endividamento da empresa; na gestão do _déficit aplicações. Orã, é PfeciSo recordar que os riíve1S 
público, os _cortes nos _recursos do Tesouro que tarifários da_ energia elétrica, por força le!;Jal, desde 
~e destinariam ao capital da empresa e, canse- o decreto que implantou o Código de Aguas em 
qüenternente, ao seu programa de investimento; 1934, devem ser tais que remunerem os investi-

mentes à taxa entre 10% e 12%, permitindo assim 
a continuidade dO suprimentO de energia elétrica 
·e a ãffipliação do parque gerador e dos sistemas 
de tranSmtss~q e ger?-ção, em corresJ?ondência 
coni as-exPectativaS do-CréScimento demográfico 
e as eXlgêitciàS -do desenvolvimento econôtnic;o. 

Posterioimentê;'"coriSaQrOU-s~ o j;)ffilcíPi9legal 
no preceitO conStitticional do art. 167_ que esta-
bel-ece~ - - -- - - ---

"Alei disporá sobre o reginie das empresas 
concessionárias de sei:Viços públicos fede
rais, estaduais _e municipais, estabelecendo: 

1-~············-······'"'"'''""'''''""'" ___ _ 
n- tarifas que permitam a jUsta remune

ração do capital, o melhoramento e _a expan
são dos serviços e assegurem o equilíbrio 
econômico_ ~ fin,ancelio _do contrato." 

~ o~omi"iio lembrar, a propóSito, que ~ fiscal 
rio cumprimento de_ tal dispositivo tem sido o 
Banco Mundial, o qual, reiteradas veze_s, vem-se 
batendo, com pouco--êxito, junto às autoridades 
governamentais, pela manutenção de tarifas do 
serviço de energia elétrica (e também dos prÇfdu
tos siderúrgicos) que representem remuneração 
real e suficiente dos investimentos. Apesar do 
prestígio e da fórça moral da mais importante 
instituição de crédito e fomento internacional, o 
Governo faz.-se de surdo e promete mais cortes 
no orçamento _de investimento, a bem do déficit 
público e, possivelmente. a "minimização" dos 
efeitoS da tarifa_elêtrica ·na_ escalada de preços. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, admito que o 
setor elétrico, assim comO todo o modelo energé
tico nacional, está ultrapassado, desarticulado, 
r~sentindo mesmo do cha!Tlado cansaço estru
tural, exigindo esforço de reformulação. Este tra
balho, entretanto, deverá ser, a meu ver, levado 

- a efeito . no_ contexto de uma reorganização do 
modelo gerencial-econômico federal, ainpla e 
profunda, nos moldes daquele resultante do De
creto-Lei n? 200, de 1967, elaborado no final do 
Governo do Presk!ente Castelo" Branco, cuja eficá
cia se esgÕtou por força do progresso e do próprio 
tempo. 

O setor elétrico não pode, entretanto, esperar 
pelas vicissitudes_ de tal_ reforma. Ao cotidiano 
''apagar de_incêpdio" tem-se dedicado a adminis- . 
tração Setorial, -em considerável desperdício de 
recursos humanos e desgaste moral ~a direção 
empresarial que, segUndo crítica do próprio Ban
co Mundial, deveria ~star-se dedicando à enorme 
tarefa de administrar o desenvOlvimento da oferta 
de energia elétrica como insumo do mais funda
mental valor econômico: Entretanto, corno é do 
conhecimento de todos nóS, O Setor elétrico, diri· 
gido Por homens de probidae inquestionável e 
habilitação técnica çonquistada na experiência e 
na \.T{~nda dos -problemas setoriais, sempre se 
empenhou na elaboração de planos que têm per
mitido lançar a ponte entras realizações preserites 
e o -futurei Nos dois últimos anoS, contamos com 
o Plano de Recuperação Setorial-,:_ PRS, de 1985; 
o Programa de Emergência para Suprimento de 
Energia Elétrica ao Nordeste e o Programa Gover
namental de Conservação de Energia Elétrica -· 
PROCEL - ambcs de 1987, e, já no corrente 
ano, o Plano Nacional de Energia Elétrica -1987 
- 201_0, ou "Plano 2.010", a ser aproVado pelo 
Presjdente da República. 
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Em conjunto esses documentos apresentam 
alguns testemunhos preocupantes. 

Primeiramente, 6 fantasma· do radoniJmento 
de energia elétrica, o curto, médio e longo prazos, 
face à incompetência e incúria com que têm sido, 
muitas vezes, tratados em alto nível do Governo, 
os problemas e _os apeJas do setor. 

O Brasil corre riSCos de reviver os racionamen
tos dos trágicos anos cinqQenta, se não forem 
respeitados os orçamentos anuaiS e os planos 
de médio e longo prazo de investimento, não ape
nas na construção de novas usinas, mas também 
na transmissão e distribuição de energia elétrica. 

A transmissão, com efeito, pode representar 
gargalos sérios no fornecimento energético, co
mo aconteceu ao· Nordeste no ano passado, por 
falta de linhas até a usina de Tucurur. O problema 
da transmissão da energia de Itaipu só agora está 
sendo equacionado, tendo representado conside
rável risco para toda a Região centro-Sul: A Efetro
brás vem dando prioridade às obras já iniciadas, 
postergando o início de obras que não sejam ab·_ 
solutamente necessárias. Mas, assim, mesmo, 
apesar do programa mínimo do Plano de Recupe
ração, o investimento ·de 1987, que deveria ter 
atingido US$ 2,9 bilhões, foi cOrtado em 600 mi
lhões de dólares, levando ao atraso nas obras 
de dez das 18 usinas que se -iniciaram nesse ano, 
com a conclusão prevista entre 1991 e 1994. Só 
aí são cerca de 4.000 Mw que não estarão dispo
níveis no prazo pre-estabelecido. 

No corrente ano, prevê-se o início de oito usinas 
e, pelo menos uma delas já teve o início das obras 
postergado. Se incluirmos os atrasos nas Usinas 
de Angra U e UI, chegaremos à lamentável consta
tação de que, dos 18.000 Mw de potência que 
seriam instalados no período 1990 a 1995, 50% 
têm suas obras retardadas, por falta de recursos, 
elevando o coeficiente de risco de racionamento 
para 20%, quando o aceitável está em 5%. 

E aqui -chegamos, Srs. Senadores, ao segundo 
dos testemunhos preocupantes, comuns aos pla
nos Já mencionados: é enorme a demanda de 
recursos necessários ao investimento no setor elé
trico. Segundo o "Plano 201 O", da Eletrobrás, a 
oferta de energia elétrica tem que crescer 6,5% 
ao ano, triplicando, no periodo coberto pelo plano 
a capacidade instalada em 1986, ou seja, 42.700 
Mw. Isto representaria investir cerca de 32 bilhões 
de dólares no qüinqüênio 1987-1991, diStribuídos 
em geração, transmissão, d.istribuiç!o e instala
ções gerais. 

Até o presente, menos de 25% das fontes des
ses recursos estão assegurados. As obras já se 
atrasaram em 1987, por falta de recursos e, hoje, 
maio de 1988, só se fala em cortes orçamentários. 

O setor elétrlco, além do programa de investi
mentos para o futuro, necessita de recursos para 
sanear suas finanças, mediante a capitalização 
e a conseqüente reduç!o do endividamento e do 
serviço da dívida que compromete toda a receita 
operacional e o programa de investimento. Algo 
precisa ser feito e, entretanto, Srs. Senadores, aqUi 
chegamos ao ponto em que "à estocada ajunta-se 
a calúnia", O Governo, parece; Só tem· dinheiro 
para aventuras. 

O povo já está pagando a infame Ferrovia Nor
te-Sul, que_ nunca teve seus gastos suspensos 
apesar dos escândalos. Até maio do ano-passado 
já haviam sido pagos aos consultores cerca de 
6 milhões de dólares, e para este ari:o Já estão 
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inicialmente orçados (digo inicialmente, porque 
depois virão créditos suplementares de recursos 
retirados de outros setores), oito bilhões de cruza~ 
dos que, a preços de hoje, são cerca de 60 milhões 
de dólares, pouca coisa quando comparados com 
-o custo total de US$ 2,4 bilhões previstos para 
essa obr_a não prioritária. 

A sociedade pagou a aventura da "Opei'açãO 
Patricia", em que o IBC, órgão da área do MIC, 
pefdeu numa: ii're.Sponsável cartada a irrisória 
quantia de 115 milhões de dólares. E agora esta
-mos todOs querendo saber quem pagará o pro
grama '"Tudo Pelo Social", dentro do qual as Se
cretarias de Ação Comunitária e de Planejamento, 
ligadas à Presidência da República. andaram dis
tribuindo alguns bilhões de cruzados a título gra
tuito, a fundo perdido, a título de intermediação, 
etc. 

Tais recursos poderiam estar aplicados em in
ve5T.irilentos, erri estudos para a reformulação ins
titucional da área energética, em pesquisas no 
setor elêtrico onde. as perdas entre o potencial 
do reservatório hidrelétrico e o consumo final che
ga ainda a 70%. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, as conclusões 
que pOdemos tirar, ao analisar a situação do setor 
elétrico nacional, são estam~·cedoras! A irrespon
sabilidade com que o: setor foi relegado a segundo 
plano nos últimos anos é inadmissível. 
- Não podemos assistir calados ao colapso desse 

setor básico, que irá comprometer nosso futuro 
ecpnômico. Temos de exigir do Governo Federal 
medidas imediatas, que já chegam com atraso 
de anos, para reestruturar o setor. Caso~contrário, 
estar_emos sendo coniventes com esse verdadeiro 
crime contra a ~çiedade Prasileira, que inviabi~ 
!izará nosso crescimento económico, comprOme
tendo nosso desenvolvimento. 

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

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 
Alberto. 

OSR. CARLOS ALBERTO WTB -RN. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr: Presidente, 
Srs Senadores: -

i:: de lamentar que, até agora, o Governo não 
tenha alcançado o êxito, por todos desejados, em 
sua luta incessante para combater a inflação e 
suas desastrosas conseqüências sobre o padrão 
de.llida de grande parte da população brasileira. 

Sei o quanto é fácil e cómodo, nos dias atuais, 
destilar criticas (muitas vezes e quase sempre ne
cessárias) às medidas de ordem económica que 
as autoridades têm tido que adotar nessa luta 
inglória _contra o acelerado crescimento inflado
nárlo. 

Mas não é esta a motivação que me traz hoje 
a esta tfitluna. 

Antes, me proponho a um apelo à reflexão. 
- · Representando um dos Estados mais pobres 
e_roenos assistido deste País, alimenta-me e, ao 

-~ mesmo tempo, me -constrange, a conVivência co
tidiana c;Qm milhares de conterrâneos condenaM 
dos a viver numa situação de mais absoluta pe
núria. 

São famílias inteiras que, ano após ano, não 
sabem o que é teto, uma oportunidade de traba
lho, e até mesmo um prato decente de comida. 
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Essa multidão de famintos, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, clama desesperada péio resgate da 
enorme dívida soda! de que é credora peranta 
a Nação. 

Pois bem, motiva-me a necessidade inadiável 
de conclãmai" as autoridades económicas deste 
País para a premente necessidade de refletir sobre 
o-Seguinte: milhares de brasileiros já não dispõem 
de condições, nem fLSicaS, nem emocionais, parã. 
resistir a uma carga ainda maior de sacrifícios 
e privações. Ou seja, a T!ldispensável e urgente 
redução do déficit público tem que ser concre
tizada não somente sem penalizar ainda mais bra
sileiros que já vivem em situação de miséria absO
luta, mas também sem usurpar desses mesmos 
compatriotas a única chama através da qual ainda 
conseguem manter-se vivos: a chama da inque
brável esperança de que um dia haverá um Mundo 
melhor. _ 

t essa constatação que me leva a pedir às 
autoridades econômicas que revejani com sensi
bilidade os seus planos de conter o déficit público 
eliminando aç-ões governamentais qUe contem
plam, exatamente, essa faixa da população.-

Está na hora de o Brasil se lembrar dos seus 
pobres. Se persistirmos em esquecê-los, haverá 
WTJ preço muito alto a pagar no futuro. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
~ConCedo a pa1avra ao" nobre Senador Alfredo 
Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadore-s: -

Manifestando minha profunda estranheza e 
mesmo estupefação, dirigi telex ao Ministro Rei
naldo Tavares protestando, em termos cordiais, 
mas veementes, contra o desvio do trecho inicial 
da Ferrovia Leste-Oeste para o Estado de São 
Paulo, em detrimento dos mais legítimos interes
ses dos Estados do Rio de Janeiro, Espírito SantO. 
Goiás e Minas Gerais. 

Por algum motivo, até então inexplicável, o úni
co beneficiário de todo o escoamento de minério 
e grãos provenientes do interior brasileiro seria 
o porto de Santos, em visível e incompreensível 
discriminação contra os portos do Rio de Janeiro, 
Sepetiba e Tubarão, não cogitados Sequer como 
opção. 

CoJTiiinl(tuei inclusive a S. EX' estãr mobmzando 
governantes, empresários e lideranças políticas 
dos Estados discriminados, no sentido de que 
iriteiesses estaduais não se sobreponham aos re-
gionais e nacionais. -

O projeto original previa a ligação de Cuiabá 
a Vitória, o que permitiria o escoamentO da produ
ção ae grãos do Centro-OeSte_ por Tubarão, um 
porto moderno e capaz de recetier navios de 
maior tonelagem, com vantagem; por tOmar viá
vel_a utilização alternativa dos portos do Rio de 
Janeiro e Sepetiba, incluindo-se também o pró
prio porto de Santos. 

Ao que se sabe, Tubarão, para cuja realização 
o País investiu, durante loilQoS anô-s,-cciilSideráve.is 
recursos-;- visando à criação de urri. corredor de 
exportação para o atendimento das novas fron
teiras agrícolas, paralelamente ao escoamento de 
miriérios, comporta a destínaÇão ora pretendida. 

A decisão anunciada pelo Ministério dos Trans
portes, caso se confume, não foi antecipada de 
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um amplo debate, extremamente necessário ~-o 
próprio princípio de uma sadia negociação po~ 
lftica 

Já comuniquei ao GovernadoL~wton Cardo
so, do meu Estado, e aos Parlame:ntares mineiros 
junto à Constituinte, que iréi lUfar_ contr_a o desvio 
da Ferrovia Leste-Oeste, em nOme principalmen
te dos interesses de Minas. 

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, mantenho a confiança no_dto espírlto patrió
tico do Ministro Reinaldo Tavares. Isso me .dá. a 
absoluta_ çerte~ de que a decísão finai se fará, 
como era de se esperar, baseada no mais efetivo 
sentido de justiça, e em noin~ da convivência 
harmoniosa entre os_responsáveis diretos e indir~ 
tos pelos destinos da Nação, (Multo bem!) 

OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Embasado no § 4<:> do art 160, essa Presidência 
vai encerrar a·s.essão.. .., ... -

Antes, contudo, convoca sessão CQnjunta_ sole:
ne, a realizar-se no próximo dia 12; às 16 hOras, 
no plenário_ dª .Cãmara dos Deputados, destinada 
a comemorar o transcurso do Ce..n~nário da Abo
lição da Escravatura no Bra:sil. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollember) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 50 mi
nutos.) 

(*)ATO DO .PRESIDENTE N• 021, DE 1987 

O Presfdente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe. conferem os artiQos -52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire
tora n"' 2, de 1973, resolve exooe.rar João Orlando 
Barbosa GonçalVes do car_go em comissão de 
Diretor da Secretaria de Divulgação e de Relações 
Públicas, Código SF-DAS-101.5, do Quadro Per
manente do Senado Fede:r91. _ 

Senado Federal, 9 de fevereirO de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente do Se
nado Federal. 

(*)ATO DO PRESIDENTE N• 48, DE 198"/ 

Ó 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 Ato da Comlssão Diretora 
n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista 
o que consta do Processo n"' 002168-87-1, resolve 
aposentar, voluntariamente, AJberto Moreira de 
Vasconcelos, Técnico Legislativo, Oasse "Espe
dal", referência NS-25, do Quadro Pennanente 
do Senado Federal, ocupante do cargo em comis
são de Consultor-Geral, código SF-DAS-1 02.4, 
nos termos dos artigos 101, inciso III, 102, inciso 
I, alínea "a", da COnstituição da República Fede
rativa do Brasil, combinados com os-artigos 428, 
inciso Il, 429, inciso I, 430, indsos I e V, 437, 
438 e 414, § 4•, da Resolução SF n• 58, de 1972, 
e artigo 2"', parágrafo único, da Resolução SF n9 

(') Republlcado por haver saído com lncorreçbo no DCN (Seç!o 
I) de 10-3-87. 

(•) Republicado por haver saído com lncorreçíio no DCN (Seção 
n) de 10-3-87. 

.358, âe 1983, e artigo 3~ da Resoluç_ão SF_ JJ1 

13, de 1985, com proventOs integrais, correspon
dentes ao ve~cimento do cargo efetivo de Técnico 
Legislativo, Classe "Especial", Referência NS-25., 
do Quadro Permanente, ·na forma do artigo 29, 
§2( daL~n?ô323, de 197.6, a:plicadanoSenado_ 
FederaJ pela Resolução SF n9 21, de 1980, c;om 
a alteração prevista no De<:refo-Lei n9 2270, de 
13 de março. de 1985, observado o disposto. no 

Maria Barbosa de Leiros para o ~mprego de As
sessor Técnico, com o salfmp mensal equivalente 
ao vericirriento do cargo DAS-3, a partir de 19 
de fe.vereii"o de 1987, com lotação e exerci_çio 
no Gabinete do Se:nhor Senqd9_r l,.ouremberg Nu
nes Rocha. 

S.enaÇ.o Federal ... 9 d~ ab.ril_ çl~ 1987 . ........: Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

artigo 102, § 2•, da ConstituiÇão FederaL _(*)ATO DO PRESIDENTE 1'1•_126, DE 1987 
-Senado Federal, 10 de fevereiro de 1987. -- · 

Senador:Humberto Lucena, Presidente. O Presidente do SenàdQ.fede~al. n~ l450. d,~. 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 

(*)ATO DO ~RESIDeq::E N9 _103, _DE 1987 36, .. e.97,_ inciso IV, do Regimento Interno, e de 
O Pre.sidente-·do -Sencido Feder.al, no uso da conformidade com a delegação da éompetênciã. 

atribuições que lhe conferem os artigos 52, item que-lhe foi outorgada pelo Ato n~ 2, de 1973, 
38, e 97, inciso iV, do Regimento Interno, e de vigorante pelo Ato !'I"' 22, <;te_1~~~. da Comissão 
confgrmidade com a delegação de competência Diretora, e de acordo com 6 -&;posto na Resolu-
que lhe foi outorgada pelo Ato n? 2, de .1973 ção n9 130, de 1980, e tendo em vista o que 
e. revigÇ>rada pelo Ato da Comissão. Direto.ra. n9 consta do processo P9 005655l.S7-P~ çesolve; dis-
12, de 1983, e de acordo com_() disposto na pensaroSenhorLuizFemandoCruvü:t~ITeixeira, 
Resolução n9 130,· de 1980,.e tendo em vista 0 do emprego de Assessor Técnico, sob o. regime. 
que consta no Processo n~.0013l6/87-7, resolve, jurídico da "COnsolidação das. Leis do Tral;:talho 
autorizar cCc<:mtratação sob o regime jurídico da e do Fundo de Garantia do Tempo de Servi_ço, 
ConsolidaÇão dis Leis.do Trabalho e do Fundo a partir de 1"' de. abril de 1987... . _ _ . 
de Garantia por Tempo de Serviço do Senhor. SenadoFederal;5demaiodel987 .. -Senador 
Wilson_ José Lopes Darella, para o emprego de HUmberto Lucena, Presidente. 
Assess.or Técnico, com o··salário mensal equiva-
lente ao vencimento do.cargo DAS·3, a partir de 
19 de fever_eiro de 1987, com lotação e exercício 
no Gabinete do Senador Nelson Wedekin. 

Senado Federal, 18 de março de 1987.- Se-. 
nadar Humberto Lucena, Presidente. 

(*)ATO DO PRESIDENTE 1'1•113, DE 1987 

C Presidente do Senado.Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso lV, do Regimento Interno, e de 
conformidad_e_.c.om..g__dclggação de competência 
que· lhe foi outorgada pelo Ato n"' 2 de 1973 e 
revigorada pelo Ato da Comissão Oiretora n~ 12, 
de 1983, e..de acordo com o disposto na Resolu
ção n" 130, de 1980, e tendo em vista o que 
consta no proceSso fii 004154/87.8, resolve: auto
rizar a contratação sob o regime jurídico da Con
solidação das Leis do Trabalho. e do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço da Senhora Ana 

ROBRICA ESPECIFICAÇÃO 
1000.00.00- ~ RECEITA CORRENTES 
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 

~ 1300.00.00 RECEITA IM.Oflll.L'.RIAS 
1700.00.00 TRANSFERtNCIAS CORRENTES 

(*) ATODOPRESIDENTEN•133,DE1987 

_O Presidente do Senado Federal, no uso "das 
atribuições que lhe conferem o Regimento Interno 
e considerando o· disposto na Lei n" 7 .432, de 
18 de dezembro de 1985, tendo acolhido a funda
mentação apresentada na Proposta de Ajusta
mento. do_ Orçamci]to Próprio do FUNSEN n9 001, 
de 1987, resolve, -.\~d referendum" da Comissão 
Diretora: . 

Art. 19 Ajustar o OrÇamento· da Receita do 
Fundo Especial do.Senado Federal- FUNSEN, 
de ·mo_do a acreScê.-lo em Cr$ 25.400.000,00 (vin
te e cinco milhões e quatrocentos mil cruzados), 
mediante as alterãções a seguir indicadas, pas
sando o mesmo a totalizar o montante de Cz$ 
153.400.000,00 (cento e cinqüenta e três rri11hões 
e quatrocentos mil cruzados), no exercido de 
1987. ~ 

FONTE VALOREMCZ$ 
49.500.000,00 

90 420.000,00 

1700.00.00 TRANSf'ERtNCJAS INTRAGOVERNAMENTAIS 
1711.01.00 Transferências da União -:- Saldos do 

!lo _Orçamento do Senado Federal (1986) ~ ;11.086.'191 ,38 
1711.09.00 Outras.Tranferê:ncias da União-

~ Saldos âo FUNSEN em 31.12.86 90 14.65].817,40 
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 

300.000:00 1910.00.00 J.\UL TAS E JUROS DE MORA 90 
1920.00.00 INDENIZAÇÕI"S E RESTrrUIÇÕES 
1920.01.00 Diversas lndenizações e Restituições 90 

!ÍO 
700.00Q,OO 

1920.02~0'0 Pãrticlpação do~ Serv. no P[S/SSAMS 98Q.OOO,OO ~ 

(*)Republicado por haver saldo com !ncolreçi!io no.PCN (S~ 
ll) de 20-3·87. 

t•) Republicado por haver safdo com ínco·rreç!lo no DCI"i (Seção 
U) de 14·4-87. 

(•) Republicado por haversaklo com lncorreção no DCN (SeçãO 
U) de 7·5-87. · 

(~) Republicado por haver saldo com lncorreçOes no DCN {Se· 
çio 11) de 26-5·87_ o- -- • 
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RUBRICA ESPECIFICAÇÁO' FONTE 

!990.00.00 ~ RECEITAS DIVERSAS 
1990.01.00 Saldo aõs Exercidos Anteriores 90 
199.0.02.00 · Cari.celameritõ (los Restos a ·PaQar 90 
I990]J3.00. -OUtras Receitas úiversas 90 _ 
2000.00:00 RECEITAS t5E CAPITAL 
22tf0.00.00 AUENAÇÃO DE BENS 
2210.00.00 AUENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 90 
2400.00.00 TRANFEI<tNCIAS DE CAPITAL 
2410.00.00 .TRANSF~C!AS INTRAGOVERNAMENTAIS ~ 
2411.01.00:-_ Transferências da União- Saldos 

do Orçamento do Sen. Federal (1986) 90 
2411.09.00 OutraS Trã.riSferências da Un"ião -

&lldos do FUNSEN em 31.12.86 ~ 90 
2500.00.00"~ ocrrRAs RECEITAS DE CAPITAL 
2590.00.00 OUTRAS RECEITAS 
2590.01.00 _-Saldos de exercícios anteriores 90 
2590.02.00- Cancelamento de Restos a Pagar 90 
2590.03.00 _ Diversas Outras Receitas de Capital 90 

TOTAL DA RECEITA 

Parágrafo Único_~Como fonte -comPensatória 
para os acréscimos discriminados neste artigo, 
ficam indicados: 

Ci$ 25.223.346,95 _(vinte e CincO~inilhões, dU:Zen~ 
tos e vinte e três mü, trezentos e quarenta e seis 
cruzados e noventa e cinco centavos); 

a) o excedente verificado entre as transferên
das previstas do Orçamento do Senado Federal 
para o FUNSEN e as efetivãmente realizadas, ao 
final do exercício de 1986, perfazendo o total de 

b) a diferença positiva entre os va1ores estima
dos corno saldos do FUNSEN ao fmal do exercido 
e os efetivamente apurados em 31.12.86, rePre
sentando acréscimo de Cz$ 198.893,43 (cento 

Rúbrica 
3!20.00.00 
3131.00.00 
3!32.00.00 
3192.00.00 
4!!0.00.00 
4!20.00.00 
4!92.0iJ.OO 
4250.00.00 
4313.oo:oa 

Especificação 

Material de Consumo 
Remuneração de ServiçoS Pessoais 
OutfõS Serviços e Encargos 
Despesas de Exercidos Anteriores 
Obras e Instalações 
Equipamentos e Mat. Permanente 
Despesas de Exercícios Anteriores 
AQuiS. Tít Rep. Cap. já lntegralizado 
Cótittibuições a fundos 

TOTAL DA DESPESA 

VALOREMCZ$ 

100.ÓOO.OO 
1.055.391,22 

200.000,00 
103.900.000,00 

-3:500.000,00 

. 84,136555,57 ~ 

. I5.69J.õ76;õ:l 

~ 5o,ooo.oo • , 
422.368,40 
100.000,00 

153.400.000,00 

e noventa e oito mil, 'oitocentoS e nOventa. e três 
cruzados e quarenta e três centavos). 

Art 29 Ajustar o Orçamento da Despesa do 
FURSEN, de modo a incorporar ao mesmo os 
acresdmos derivados da reestimativa da receita, 

_ ~om o s_eguinte _ 9esdobramento em termos de 
9etãlhamento dos gastos pela natureza da des

-pesa: 

ValoremCz$ 

io5oo.ooo,oo 
1.000.000,00 

21.400.0oo,OO 
lloo.ooo;oo 

84.600.000,00 
24.000.000,00 

100.000,00 
_2.000.000,00 

~ 9.000.000,00 
153.400.000,00 

Art. 3o Aprovar alterações no desdobramento do Programa de Trabalho do FUNSEN, que passa 
a apresentar a seguint~ estrutura analítica: 

Subatividade/Natureza da Despesa 
02.09.0101001.4000.950- Suporte à Ação Legislativa 

3120.00.00--Mat.eriaf de Corisurno 
3131.00.00 Remunerãç_ão de Seviços Pessoais 
3132.00.00 Outros Serviços e Encargos 
3192.00,00 --Despesas de Exercícios Anteriores 
4120.00,00 Equipamentos e Mat. Permanente 
4192.00.00 Despesas de Exercidos Anteriores 

.TOTAL 

02.09.010l001.4000.951- Edificações e Intalações para o Senado Federal 

4110.00.00 -Obras e Instalações 
TOTAL 

02.09.0101001.4000.952 --ReeqUipamento e Reaparelhamento de Unidã:des 

4120.00.00 Equipamentos e Mat. Permanente 
TOTAL 

02.09.0101001.4000.953- Habitação para Servidores 

4313.00.00 Contribuições a Fundos 
TOTAL 

Valor em Cz$ 

I 0500.000,00 
~ 1.000.000,00 
I 0.400.000,00 

800.000,00 
4.000.000,00 

100.000,00 
26.800.000:00 

84.600.000,00 
84.600.000,00 

IS,QOO.OOO,OO 
18.000.000,00 

9.000.000,00 
9.000.000,00 
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02.09.0101001.4000.954 -Assistência Méd. e Social 

3132.00.00 Outros serviços e_ Encargos 
4120.00~00 Equipamentos e Mat Permanente 

TOTAL 

02.09.0101001.4000.955 - Sel'Viços Postais e de Telecomunicações 

3132.00.00 Outros Serviços e EnCargos 
4250.00.00 ·Aq. Tít Rep. Olp. já lntegrai~ado 

TOTAL 

Art. 4'1 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 20 de maio-de 1987. 

(*)ATO DO PRESIDEI'ITE N• 151, DE 1987 revigorada pelo Ato da Comissão Diretora rl.9 12. 
de 1983, e de acordo com o disposto na Resolu
ção n\' 130, de 1980, e tendo em vista o que 
corista no processo n~ 010007/87-3, resolve: autO- -
rizar a contratação s(?J;l: o regime jurídico da Con-' 
solidação das Leis do Trabalho e do .~undo d~ 
Um::antia por T~mpo de Serviço do Senhor Miguel 

o- Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de 
conformidade com a delegação de competênda 
que lhe foi outorgada pelo Aro n~" 2 -de ·1973 ·e 

(•) Republl<:ado por haver~o <:om lncorreç6o no DCN (Seç!io 
I), de 18-6-88 

ValoremCz$ 

6.000.000,00 

2.000.000,00 
8.000.000,00 

5.000.000,00 
2.QQO_OOO,OO 
7.000.000,00 

Maio de 1988 

de SoUZa Caineirp, para o emprego de Assessor 
Técnico, com o salário mensal equi\:'alente ao ven
cimento do cargo DAS-3, a partir de 26 de maio 
de 1987, com lotação e exercido no Gabinete 
do Senador Nelson Carneiro. -

. Senado Federal, 12 de junho de 1987. -
Senador Humberto Wcena, Presid~nte. 
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Q(JJNTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 1988 BRASiuA-DF 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 8• REUNIÃO, EM li DE 
MAIODE1988 

1.1 -ABERTURA 

1.1.1 - ComuJÜcação da Presfdênda 
-Inexistência de quorum para abertura da 

sessão. 

1.2-ENCERRAMENTO 

13-EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.3.1-Mensagens do Senhor Presi
dente da República 

·SUMÁRIO 

- N• 115 e 116/88 (n"' 187 e 188/88, na 
origem), restituindo autógrafos de projetas de 
lei sandonados. 

1.3.2 -Resolução 
- N9 37/88, que prorroga, nos termos do 

estabelecido no art. 77 do Regimento Interno 
- do Senado Federal, por 120 (cento e vinte) 

dias, o prazo da Comissão Esp_ecíal destinada 
a examinar a questão da dívida externa brasi
leira e avaliar as razões que levaram o Governo 
a suspender o pagamento dos encargoS fman
ceiros dela decorrentes, nos planos externo 
e interno. 

2-RE'IlFICAÇÁ.O 

Ata da 2~ Sessao, i-ealizada em 3-3-8& 

3-ATOS DO PRESIDENTE DO SE-
NADO FEDERAL 

N" 63 e 64, de 1988. 

4-- MESA DIRETORA 

5- LiDERES E VI CE-LIDERES DE 
PARTIDOS 
6- COMPOSIÇÁ.O DE COMJSSOES 

PERMAI'IEI'ITES 

Ata da a~ Reunião, em 11 de maio de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

PresÍdência do Sr. Jutahy Magalhães 

As 10 HORAS E 30M/NaTOS, ACHAM·SE 
PRESENTES OS SRS. SENIWORES'. . 

Mário Maia - Aluízío Bezerra - Nabor Júnlor 
- Leopoldo Peres --Carlos De'Carli - Áureo 
Mello - Odacir SoareS - Ronaldo Aragão -
Olavo Pires -João Menezes - Almir Gabriel 
-Jarbas Passarinho -João C<istelo- Alexan
dre Costa- Edison Lobão -João Lobo......;: Cha
gas Rodrigues - Álvaro Pacheco - Cid Sabóia 
de Carvalho-Mauro Benevides...:.... Carlos Alberto 
-.José Agripino- Lavoisier Maia - Marcondes 
Gadelha -Humberto Lucena ......;.. Raimundo Lira 
- Marco Madel - Ney Maranhão - Mansueto_ 
de Lavor- Guilherme Pa1meira- Divaldo Surua-

gy- Teotonio Vilela Filho- Albano Frãnco
Frai-i.dico RolleiTiberQ --Lourival Baptista- Lui2: 
Viana - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar -
José Ignácio Ferreira- Gerson Camata -João 
Calmon -:-:---- Jamil Haddad - Afonso Arinos -
Nelson Carneiro - Itamar Franco - Alfredo 
Campos - Ronan Tito- Severo Gomes- Fer
nando Henrique Cardoso- Mário Cóvas- Mau
ro Borges -Iram-Saraiva- lrapuan Costa Júilior 
-Pompeu de Sousa- Maurício Corrêa-Meira 
Fllho - Roberto Campos - Louremberg Nunes 
Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale -
Raç_bid Saldanha Derzi .......... Wilson Martins- Leite 
Chaves - Affonso Camargo - José Richa -
Jqrge Bomhausen - Dirceu Carneiro - Nelson 

Wedekin - Carlos Chiarelli - José- Paulo Bisei 
-José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
A lista de presença acusa o compareçimento de 
71 Srs. Senadores. Entretanto, não há em plenário 

, o quorum regimental para abertura da sessão. 
Nos termos do § Z' do art. 180 do Regimento 

Interno, o expediente que se encontra sobre a 
mesa será despachado pela Presidência, indepen
dentemente de leitura. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se 11 reunião às ·1 6 horas e 50 
minutos.) 
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PASSOS. PÓRTO 
Oíretor-Geral do Senado Federal 

AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Oiretor Industrial 
LINDOMAR PEREIRADA SILVA 
Diretor Adiu nro 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TER
MOS DO§ 2• DO ART. 180 DO REGfMEfYTO 
INTERNO. 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚ· 
BUCA 

Restituindo autógrafO. de projetos de lei 
sancionados: 

N• 115/88 (n• 187/88, na origem), de 10 do 
corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 52, de 1987 (n• 215/87, na Casa de origem), 
que altera o art. 98 da Lei n9 6.880,- aeg çie dezem
bro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Militares. (Projeto que se transformou na Lei ri' 
7.659, de 10 de maio de 1988.) . 

No 116/88 (n• 188/88, na ori>Jem), de 10 do 
corrente, referente ao Projeto de Lei da Câniara 
n"' 15, de.,l988 (n9 260/87, na ~asa de origem), 
que dispõe sobre a Organização_ dô OtJ.adro d_e 
Engenheiros Militares no .Ministério âo Exército, 
e dá outras providências. (Projeto que se transfor
mou na Lei n9 7 .660, de 1 O de rriaio 9,e 1988.) 

RESOLUÇÃO N• 37, DE 1988 

Prorroga, nos termos do estabeleddo 
no art. 77 do Regimento Interno do Se
nado Federal, por 120 (cento e vinte) 
dias~ o prazo da Comissão Especial, des
tinada a examinar a questão da dívida 
externa brasileira e avaliar as razões que 
levaram o governo a suspender o paga
mento dos encargos financeiros dela de
çorrentes, nos planos externo e interno. 

O-Senado Federal resolve: 

Art. J9 Fica prorrogado por 120 (cento e vin
te) dias o prazo de _c(yração da Comissão Especial, 
destinada a exarrtinar a questão da dívida externa 
brasileira e avaliar as razõeS que levaram o g_over
no a suspender o pagamento dos encargos finan· 
ceiros dela çle_çorrentes, nos planos externo e in· 
temo, instituída pelo Requ_erimei1fõ~ r\9. 17,- de -
1987. 

Art. 29 Esta resolu~ão entra ~m vi!']or na data 
de sua publicação. _ _ _ _ __ 

Art 39 Revogam-se as disposições --em con-_ 
trário. 
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ASSINATURAS 

Se-mestral ····················-···----~-----------····-~---CzS 950,00. 

Exemplar Avulso 

Tiragem: 2.20"1)-exemplares.-

Sala das Sessões, 11 de maio de 1988.- Car- 38, e 97, !nciso IV, do Regimento Interno, em 
los Chiarelli; --Fernando Henrique Cai-doso; - '-- conformidade: com a delegação de competência 
Jarbas -l'ãSsarinho; - Nelson Cari"leiro; - José-- que lhe foi oUtOrgada pelo ato da Comissão Dire-
lgnâcio Ferreira"; ~Affonso Camargo; ~ Itamar tora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo _em 
Franco; - Jutahy Magalhães; .......;. Mendes Canal e; vista o que consta do Pfoc_~ n_í> 005.017/88~2. 
- Divaldo Súruagy;- ;....-=:_Mauro Borges;- Mauro resolve aposentar, voluntãriaméme, -Lêda-Maria 
Benevides; -Severo Gomes; - Marco Maciel; Cardoso Naud, Técnico Legislativo, Oasse "espe-
- Paulo Bisol; - Ronan Tito; - Chagas Rodri- cial", Referência NS-25, do Quadro Pennanente 
gties;- Mário COvas; -=-José Agripino;_- Man- do" Senado Federal, nos termos dos artigos 101, 
sueto de Lavor;_- José Richa; -João Cal_mon; -_inciso UI, parágrafo único, e 102, inciso I, aYmea 
- Jamil Haddad; - Nabor Júnior; - Maurício a, da Consb.""tuição da República Federativa do 
Corrêa. Brasil, combinados com os artigos 428", inciso 

- À _- -:.:.:---- - -- - II, 429, inciso 1, 430, incisos· [V e V, 414,--§ 4-9 
( publicação) e 438 da Resoluç:ão SF"n~' 58, de 1972; artigo 

ATA DA.2• SESSAO, ~parágrafo único, da Resolução.Sf_"n_9 -358.-de 
.REALIZADA EM 3-3·88 1983, artigo 3• da Resolução SF h' 13, de 1985, 

(Public;odo no DCN (Seção 11) de 4-3-88) e artigo 2•, da .Resolução Sf n; fti2, de.1987, 
com -proventos integrais, obse!Vado o limite pre-

RETIFJCAÇÃO visto_nQartigo 102, § 2?, da CollStituição Federal. 
J'ia publicação do parecer sobre a Mensagem Senadº--.f..OO.era1, 1 O de _maio de 1988.-Sena-

n9 65/88, proferido pelo Senador Ca_rlos Alberto, dor HUmberto Lucena, Presidente. 
na página n~ 405, 3f coluna, no item 30 da Ordem 
doDia, -

Ohde se lê; 
Assim sendo concluímos Relo acolhimento da 

Mensagem, nos termos do seguinte: 
O Senado Federal resolve: 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 64, DE 1988· 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuiç~es que lhe coõferem Os artigõs 52:, iíerri . 
38. e 97, inciSo IV, do Regimento Interno, em 

···------··---·.....,.,.. ..... -. ---------···---- _ :.. conformi_~4~ C()m a delegação cj.e ___ competência 
Leia-se:, que lhe foi outOrgada iielO-Âto da Coi:nissão Dire
Assim sendo ~ndufmos pelo acolhimento da __ tora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo _em 

Mensagem nos te_rmos do se9uinie; · __ ,vista o que Cõnsta do Processo n<? 003760188-0, 
PROJETO DE RESOLUÇÃO resolve alterar_ QS_termos da concessão anterior, 

N~ 65, DE 1988 para manter aposentado Afonso José Coelho Cé
sar no cargo de Técnico Legislativo, O asse ESpe-

Autoriza a Prefeitura Municipal de cial, Referência NS-25, do Quadro Permanente 
Aquidabã, Estado de Sergipe, a contra- do Senado_Federal, nos termofo dos artigos Í01, 

- tar operação de crédito no valor corres- inciso III, e 102, inciso 1, alínea a, da Constituição 
pondente, em cruZados, a 39.941,55 da República Federativa do Brasil, combinados 
Obrigações do Tesouro Nadollal - com os artigos 428, inciso n, 429, inclscr I, 416, 
OTN. inciso II. e 414, § 49, da Resolução SF' rt<? 58, 

O Senado Federal resolve: de 1972; artigo 29, parágrafo único, da Resolução 
--·····--:····-----:-···.----._.~., .. _ ... ~ ... , ....... --. 

ATO DO PRESIDENTE 
. ___ N• 63, DE 1988 

O Presidente do Senado Federa!, no uso das 
atnbuições que lhe confe-rem os artigos 52,. ~tem 

SF n' 358,c-do.!983; artigo 3• da Reso]uçáq_ SF 
Tt' -13, de 1985, e artigo~ _da Resolução SF no 
182. de 1987, corri proventOs integràrs, Observado 
o disposto no artigo 102, § Z9; da COnstituição 
Federal 

Senado Federal, 10 de maio de 1988.-Sena
dor Humberto Lucena, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 211' SESSÃO, EM 12 DE 
MAIODE1988 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1-Projetos de Lei 

-Projeto de Lei do Senado n9 26/88, de 
autoria do Senador Edison Lobão, que estabe
lece normas aplicáveis à sistemática de com
pras governamentais das indústrias de peque-
no porte. 
-~rojeto de Lei do Senado n~ 27/88, de 

autoria • Jo Senador Márcio Lacerda, que insti
tui mer idas de auxílio às vítimas das enchen
tes ocorridas nos Estados de J\'\ato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, e de incentivo à recupe
ração da economia das áreas atingidas. 

-Projeto de Lei do Senado n• 28/88, de 
autoria do Senador Nelson Carneiro, que "es
tabelece a legitimação processual de órg!os, 
entidades ou associações de classe, nos casos 
e condições que especifica". -

1.2.2- Comunicações 

-De-Senadores que se ausentarão do País. 

SUMÁRIO 
1.2.3-Discursos do Expediente 
SENADOR MARCONDES GADEUfA, co

mo Uder -Análise da crise politica e econô
- mica_do Pais. 

SENADOR J(JTAHY MAaALHÃES, como 
lider- Execução finandeira do Tesouro Na
-cional no mês de março do corrente ano. 

SENADOR NELSON CARNEIRO-'- Manu
tenção de órgãos federais na cidade de Canta
galo, RJ. 

SENADOR LQ(]RfVAL BAPTISTA- Cente
nário do nascimento do Dr. Carlos Moraes 
de Menezes. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Cente
nário -da Abolição da EscraVatura. 
. SENADOR rr AMAR FRANCO- Reirera pe
dido de informações, feito em março de 19_87, 
de cópia do inquérito policial que gerou ·res
ponsabilidade criminal vinculada ao emprego 

-irregular de·verbas públicas alocadas à execu
ção do "Programa Nuclear Paralelo". 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Reelei
ção do Dr. JeoVah Alves Damasceno para Pre
sidente do Oube dos Diretores LojistaS, de 
Fortaleza. 

.. 

SENADOR RUY BACElAR - Mandato do 
Presidente José Samey. 

SENADOR ALilfziO BEZERRA - Eleição 
do Si. Rodrigo Bolj'a, para Presidente da Repú
blica d() Equa.dor, no· último domingo. 

SENADOR ODACIR SOARES-'-' Necessi
dade de fiscalização no Instituto Estadual de 
FlOrestas de Rondôn~. _ 

1.2.4 - Comurúcação da Presidência 

-Encerramento da sessão por falta de nú
mero para o seu prosseguimento e convo
cação de sessão extraordinária a realizar-se 
na próxima terça-feira, dia 17, às 10 horas 
e30minutos, com Ordein do Dia que designa. 

13-ENCERRAMENTO 

2-ATOS DO PRESIDENTE DO SE
. NADO FEDERAL-W65 e 66, de 1988. 

3-MEsA DIRETORA 

4- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

5-COMPOSIÇÃO DE COMISSOES 
PERMAI'IENTES 
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Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Administrativo 

JOSECLEA GOMES MOREIRA 
Diretor Industrial 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjun.to 
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Tiragem: 2.200.e:ii:emplares. 

Ata da 20" Sessão, em 12 de maio de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da . 48ª Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Louríval Baptista e Francisco Rollemberg 

ÀS 10 HORAS E 3Ó MINUTOS, ACliAM- -
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

ExPEou::NTE 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N•26de 1988 Mário Maia- Aluízio Bezerra- Nabor Jú
nior - Leo-poldo Perez - Carlos De'Carli - -
Aureo Mello - Odacir Soares - Ronaldo Ara
gão-~ João Menezes 7 Almir Gabriel ~ Jarbas 

' Passarinho- Alexandre Costa- Edison Lobão 
-João Lobo--- Chagas Rodrigues- Álvaro 
Pacheco - Cid Sabóia de Carvalho __,. Mauro 
Benevides - Carlos Alberto - José Agripino 
- Lavoisier Maia ~-Marcondes Gadelha -
Humberto Lucena - Raimundo Lira - Marco 
Maciel- Ney Maranhão- Mansueto de Lavor 
- Guilherme Palmeira - Divaldo- Stiruagy -
Teotonio Vilela Filho- Albano Franco- Fran~ 
cisco Rollemberg- Lourival Baptista- Jutahy 

·Magalhães - Ruy Bacelar~ José Ignácio Per~ 
reíra - Gerson Camata - João Calmon -
Afonso Arinos - Nelson Carneiro-- Itamar 
Franco - Alfredo Campos - Ronan Tito -
Fernando Henrique Cardoso -Mário Co_vas -
Mauro Borges- Iram Saraiva -Irapuan Costa 
Júnior- Pompeu de Sousa- Maurício Corrêa 
- Meira Filho - Louremberg Nunes Rocha -
Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi -
Wilson Martins- Leite Chaves -Affonso Ca
margo -Jorge Bornbausen - Dirceu Carneiro 
-Nelson Wedekin- Carlos Chíarelli- José 
Paulo Biso I. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
A lista de presença acusa o comparecimento de 
62 Srs. Senadores. Havendo nÚhierCfregímental, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. ]9~Secretário procederá à leitura do expe~ 
cliente. 

É lido o seguinte 

Estabelece nomtas aplicáveis à siste
mática de compras governamentais das 

_ Jndú_~as de pequeno porte. 

O .Congresso Nacional decreta: 
._Art.'19 Os órgãos e entidades_da Adminis
traçãO: Federal dire~ e indireta deVerão reservar 
às indústrias de pequeno porte uma participação 
nunca inferior a 20% (vinte por cento) do valor 
de suas compras. 

Art. 29 Consideram~se indústrias de pequeno 
porte as pessoas jurídicas que tiverem receita bru
ta anual_igual ou inferior a 160.000 (cento.e ses~ 
senta mil) Obrigações do Tesouro Nacional
om. 

§ 19 O limite da receita bruta será calculado 
toJ"Dandcrs~ por base as receitas mensais dividi~ 
das pelos valores das OTNs vigentes nos respec
tivos meses. 

§ 29 Na apuração da receita bruta, será consi
derado o período de 19 de janeiro a 31 de dezem~ 
bro do exercido anterior. 
9 J9 Caso o ano anterior não contemple integral
mente doze meses da receita bruta, considerar
se-á como tal o vaJor médio das vendas mensais 
apurado no exercício cons:iderado, multiplicado 
por doze. 

§ 49 Constituída a empresa no exercício, o por
te será obtido pelo valor médio das vendas men
sais apuradas no periodo considerado, multipli
cado por doze. 

Art. 39 Não se inclui no beneficio desta lei a 
empresa: 
1-em que o titular, sócio ou acionista majori

tário seja pessoa jurídica ou pessoa tisica domi
ciliada no exterior; 

11- que participe do capital de outra pessoa 
jwídica, ressalvados os investimentos provenien-

tes d~ incentivos fiscais e de participações em 
sociedades representativas de processos associa~ 
ti vos; 

III-cujo titular, sócio ou acionista majoritário 
participe, com mais de 49% (quarenta e nove 
por cento), do capital de outra empresa. 

Art 49 Os órgãos e entidades da administra
ção que possuam registres cadastrais, na forma 
prevista no artigo 27 do Decreto-Lei no 2300, 
de 21 de novembro de 19_86, deverão adequálos 
em relação aos_elementos necessários à satisfa
ção das exigências dos artigos 29 e 39 desta lei_. 

Art. 59 A fiscalização do cumprimento da obri
gação contida no artigo 19 caberá às secretarias 
de Controle Interno dos diversos ministérios. 

§ 19 Nas entidades e empresas da adminis
tração indireta, caberá aos conselhos ciscais, sub
sidiariamente, a Observância do disposto no artigo 
1• 

§ 29 Os órgãos e entidades da Administração 
Federal direta e indireta que, em face das caracte-
risticas específicas de seus ítens de compra, não 
puderem cumprir o disposto no artigo 1 o, deverão 
apresentar justificativas apropriadas aos órgãos 
fiSCalizadores. 

§ 39 Para fins de avaliação da adequação do 
percentual fiXado no artigo }9, os órgão e entida
des da Adminstração deverão informar anual
mente até 31 de janeiro ao Centro Brasileiro de 
Apofo à Pequena e Média Empresa - Cebrae, 
órgão vinculado ao .Ministério da Indústria e do 
Comércio, o valor global de compras realizadas 
e o valor adquirido das indústrias de pequeno 
porte, no exercício anterior. 

Art 69 O Poder Executivo regular:nentará esta 
lei no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 7o Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

. Art. 89 Revogam-se as disposições em _con
trário. 

Justificação 
Tem o presente projeto o objetivo de demo

cratizar o acesso às compras governamentais-e 
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fadJltá-lo por parte das empresas de pequeno por:-
te. 

O fortalecimento das empresas de pequeno 
porte no Brasil é imperativo dos tempos moder
nos e para isso deve-se assegurar a elas condições 
de maior competitiVidade no mercado, o que re
sultará em maior estabilidade à economia do País 
em face das crises conjunturais. 

Os estudos de política industrial recomendam 
tal fortalecimento e a ampliação da capacidade 
de produção das pequenas empresas dentro da 
modernização da indústria brasileira. - -

O perfil da produção brasileira mostra que de
terminadas atividades são mell1or desempenha
das por organização de pequeno porte. Em SeUs
levantamentos constata-se a necessidade de se 
criarem incentivoS aO Seu desenvolvimento; 

Países desenvolvídos ou em desenvolvimento 
utilizam -as pequenas empresas como instrumen
tos antidclicos e de apoio social por serem rele
vantes empregadoras de mão-de-obra. 

Nos Estados Unidos da América, as pequenas 
empresas participam com 30% (trinta pOr ceiito), 
das compras govemamentaís e no Japão, com 
35% (trinta e cinco por cento). No primeiro, há 
forte movimento para aumentar a participação 
de 30% para 45%, sob o argumento de que este 
último percentual corresponde a sua contribuição 
ao Produto Nacional Bruto. 

O Brasil já possui experiência considerável na 
aplicação de mecanismo dessa natureza e na área 
de merenda escolar a descentralização das com
pras propiciou redução de preços e custos de 
transporte e armazenagem. 

Estimulando o aumento da capacidade de pro
dução da pequena empresa brasileira, ampliare
mos o parque industrial, elevando significativa
mente a oferta de emprego no País. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1988.- Edi
sonLobão. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•27 de 1988 

Institui medidas de auxilio às vítlroas 
das enchentes oconidas nos Estados de 
Mato Grosso e Mato Grosso do SuJ, e 
de Jncentlvo à recuperação da economia 
das áreas atingidas. 

O Congresso NaCional decreta: 
Art. 19 Às pess-oas físicas residentes e domi

ciliadas, e às pessoas Jurídicas domiciliadas nos 
Municípios dos Estados de Mato Grosso e- Mato 
Grosso do Sul, comprovadamente atingidas Ou 
prejudicadas pelas enchentes, ocorrldas em 1988, 
ou por qualquer de suas conseqUências, ficam 
asseguradas os seguintes beneficiOS, entre oüfros 
que lhes forem concedidos: 

1-diferimento, pelo prazo de 1 (um) ano, 
das dívidas contraídas com quaisquer instituições 
financeiras, observadas as regras contratuais; 

n-parcelamento, em até 24 (vinte e quatro) 
meses, das obrigações tributárias e fiscais com 
vencimento entre fevereiro de 1988 e janeiro de 
1989, ressalvados os critérios em vigor nos casos 
de parcelamentos; 

m- criação de linhas de crédito subsidiada 
para a atividade pecuária; prorrogação do prazo 
de cadastramento fiscal, do prazo de entrega da 
declaração e do pagamento do Imposto de Renda 

dos produtores furais; isenção do imposto T erri
toria1 Rural; supressão da cobrança do !CM por 
estimativa; e, adiamento da fiscalizaçãoespecial 
da Secretaria da Receita Federal; 

_ N- implantação de programa de vacinação 
gratuita do rebanho bovino, e redução do frete 
cobrado pelas estatais que atuam no Pantanal; 

V-liberação, pelo prazo de 2 (dois) anos, 
dos depósitos, corrigidos, no Programa de Inte
gração Social - PIS, e no Programa de Assis
tência_ao SeJVidor J?úblicQ_- PASEP; e_ das cotas 
do Fundo de Garantia por tempo de Serviço-
FGTS; . . 

VI-suspensão, por 24- (vinte e quatro) me
ses, dos paganientos devidos ao Sistema Fman
cetro -de Habitação -= SFH, desde que compro
vados os efetivos ou iminentes danos ou prejVíz;os 
económicos aos imóveis, provocados pela inCié
mência das àguas, ou quaisquer fenômenos natu
rais delas decorrentes. 

M. 29' Na identificação das pessoas ampa
radas nesta Lei, e para a comprovação efetiva 
dos danos sofridos, quando necessário, a autori.: 
dade pública recorrerá aos governos dos Estados 
e dos Municípios atingidos, assim como aos ór
gãos, públicos ou particulares, que auxiliaram as 
vftím"as das inundações. 

Art. 39 O Poder Executivo expedirá o regula
QJ_~;W.to da presente Lei, no prazo de 60 (sessenta) 
dias a contar de sua publicação. 

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em con
trário. 

Justificação 
Num fenômeno só comparáveJ à grande enchen
te de 1905, na primeira quinzena do mês de abril 
de 1988, 70% do Pantanal sul-mato-grossense 
estava inundado. Na cidade de Corumbá o riível 
do rio Paraguai atingiu a cota de 6 metros e 62 
centímetros, como- ocorrera no início do sêculo, 
e a região, como um todo, encontrava-se sub
mersa em 79 mil quilômetros quadrados de sua 
àrea, segundo medições do Departamento de Me· 
teurologia do Centro Nacional_ de Pesquisas Agro
pecúarias do Pantanal. 

Configurada a calamidade, no Distrito de Porto 
Esperança, contaram-se 2 ffiil flagelados, sendo 
que 400 tiveram suas casas alagadas e di:mifi
cadas, obrigando-a a procurar abrigo seguro. Mais 

-de mil fazendas ficaram submersas, perdendo-se 
grande parte dos rebanhos e da pastagem. Ao 
sul do Pantanal, as_ àguas do rio Paraguai chega
,vam com_ violência incomum, atingindo o· nível 
máximo de 6 metros. 

Com o trarl.sbOrdamento dos rios Taquari, SãO 
Louren-ço, Cuiabá e Paraguai, 6 mil pessoas e 
cerca .de 1 milhão e 600 mil cabeças de gado 
ficaram ilhados. Além disso, quando as águas bai
xarem, os animais sobreviventes, debilitados e 
sem alímento, enfrentarão o frio e as doenças, 
prevendo-se assim perdas em torno de 30% dos 
rebanhos. 
_-Para retratarmos resumidamente a extensão 

dos danos, basta mencionarmos que as áreas 
Üll!t19-adli!_S englobaram as regiões de Nabileque, 
Nhecolândia, Paiaguas, Abobral, Porto Esperança, 
Amolar, Albuquerque e _Jacadigo, o que repre
senta 95% da extensão territorial do Munidplo 
de Corumbá. As conseqüências econômicas des
se desastre abalaram a estrutura empresarial dos 

pecuartstas e refletiram em todas as atividades 
financeiras da cidade. A pesca foi paralisada em 
face do fenômeno conhecido como decoada, que 
nada mais significa que a deterioração da cober
tura vegetal submersa e posterior redução do nível 
de oxigênio·nos rios, fato que Ocasionou um ines
timável desastre ecológico com a mortandade ge~ 
neralizada dos peixes. · · 

A pecuária sofreu as mazelas inerentes à inun
dação abrupta das propriedades rurais, qual seja, 
redução_ da produção de bezerros, aumento da 
inCJdência de doenças, de~trulção das cercas e_ 

--- até- mesmo dos equipamentos das sedes das fa
zendas, e em muitos casos registraram-se enor
mes perdas no rebanho devido não só à profun-
didade das águas como à completa inexistência 
de; pa$1?ge_ns. , _ , . . , .. , .. _ 

O comércio entrou em situação·de quase com~ 
pleta estagnação em face da nossa principal ativl
dade económica ser calcificada na produção pe
cuária e como se isso não bastasse, as pressões 
no âmbito fiscal evoluíram significantemente com 
a implanta-ção da cobrança do ICM. por estimativa 
e com a realização de_ extensiva ftscalização por 
parte_ da Receita Federal 

Quer a proposição; pareS a ·qua1 desde logo re-
queremos o apoiamento de tantos quantos Se
nhores Congressistas estão sensibilizados_ com o 
rigor da tragédia e comprometidos com a elimina
ção de.suas conseqüências, estabelecer uma pe
quena série de beneficies às pessoas ffsi<:-as e 
jurtdicas vitimadas pela intensidade das chuvas 
e da cheia dos rios. 

Basicamente tais beneficies compreendem o 
diferimento, por doze meses, das dívidas contraí
das junto às instituições financeiras; o parcela. 
mente dos débitos fiscais e tnbutários com venci
mento entre os meses de fevereiro do corrente 
ano e em janeiro de 1989; a liberação, pelo prazo 
de um ano, dos depósitos do Programa de Inte
gração Social- PIS, do Programa de Assistência 
ao Servidor Público - PASEP, e do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço- FGTs, além 
da suspensão, por dois anos, -dos pagamentos 
devidos ao Sistema Financeiro da Habitação, nos 
casos de imóveis parcialmente danificados ou 
mesmo destruídos pelas enchentes. 

Pretende-se resgatar economia que há 200 
anOs convive harmorifosiunente C:Om a região, im
portando, portanto, salvar o próprio ecossistema 
do Pantanal, ~ã_o _se contando que a cheia deste 
ano compromete a produção de 1988 e 1989; 
corúorme avaliação dos órgãos federais. 

Intenta, portanto, criar condições_ objetivas para 
o ressarcimento; embora parcial. dos prejuízos 
causados pela calamidade às atividades produ
tivas e às populações de Mato Grosso e Mato 
Grosso do SuL em condição idêntica a que há 
pouco contemplou o Acre e o Rio de Janeiro. 

Acreditamos firmemente na aprovaçao do Pro
jeto, em face- dos argumentos produzidos e da 
recomendação do Ordenamento Maior do Estado 
que, interpretando com acerto a excepcionalidade 
da ocorrência de ca1amidade pública, às suas da
nosas conseqüências procura contrapor o remé
dio legal, rápido e eficaz, conquanto incomum, 
que possa minimizar, ao menos, a crueldade do 
evento trágico, as desventuras e aflições das suas 
vítimas. 

Sala das Sessões. 12 de maio de 1988. -Men
des Canaie -Márcio l..llcerda. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•28de 1988 

Estabelece a legitimação processual 
de Ólgáos, entidades ou associações de 
classe, nos casos e condições que espe
dllca-

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 1'~ Os órgãos. entidades ou associações 

de classe poderão atuar judicialmente, em nome 
de seus associados e por solicitação desses, quan
do se tratar de pretensões a eles concernentes 
e relacionadas com o exercício profissional. -

Art. 2"' Esta lei _entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disp~ições em con
trário. 

Justlllcação 

Não é inédita a atribuição de legltlmatlo ad 
processum a entidades de classe para atuarem 
judiciaJmente em favor de seus associados. Haja 
vista a Lei n9 1.134, de 14 de janeiro de 1950, 
que "faculta representação perante as autoridades 
administrativas e ajustiça ordlnárla aos associa
dos de classe que especifica". 

.Por isto que, ao adotar em lei ·a· critério atrás 
referido, estamos pretendendo de modo bastante 
mais generalizado e com a s6 reserva de tal atua
ção se fazer quando for caso de pleito relacionado 
com o exercício profissional. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1988. -Nel
son Cllmelro. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Os projetes lidos vão à publicação. 

Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas 
pelo Sr. 1 "'-secretário. -

São lidas as seguintes 

Brasilia, l1 de maio de 1998 

Exni"' Sr. 
Senador Humberto Lucena 
00. Presidente_do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, de acordo com o disposto no art 43, alínea 
a, do Regimento Interno, que me ausentarei do 
país nos dias 13, 14 e 15 do corrente mês, com 
destino ao Chile, em caráter particu1ar. 

Atenciosas saudações, - JoR Fogaça. 

Brasília, 11 de maJo de 1988 

Senhor Presidente: 
Nos tennos do art. 43, a, do Regimento Interno, 

tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência 
que me ausentarei do Pais a partir de 16 de maio 
de 1988, pelo Prazo de 10 días, em viagem de 
caráter particular. 

Sala das Sessões, 12 de ma"io de 1988. :...,.JOsé 
Ignáclo Ferreira, )9-Vice-Presldente do Senado 
Federal. 

Offdo!GABIN• 13/88 
Brasília, 11 de maio de 1988 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

DlARIO mr-c:oNGRESSO NACfONAL (Seção lf) 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, de acordo com o disposto no art. 43, alínea 
a , do Regimento Interno, que me ausentarei do 
País no período de 11 a 26 de maio do ano em 
curso, aproximadamente, para viagem ao exterior, 
a fun de submeter-me a tratamento de saúde, 
conforme recomendação médica sugerida no 
atestado anexo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. ~ 
os protestos de estima e distinta consideração. 
-Senador Roberto Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
As comunicações lidas vão à pub~cação. 

O~SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Há oradores inscritos. 

Ççncedo a palavra ao nobre Senador Marcon
des Gadelha, como Uder. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL -
PB. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, nobres 
Srs. Sén3dores: 

Deritro da m~meira mals objetiva e singela pos
sível, a Liderança do PFL. que ora assumo, há 
de ser, fundamentalmente, um instrumento de 
aplicação e d_e divulgação do pensamento liberal 
rood_emo. Creio ser esta a melhor forma de servir 
ao meu País, se estiver certo Walter Uppman 
quando diz: 

"O papel dos Uderes é custodiar os ideais 
da Nação, as -crenças que a animam, suas 
esperanças permanentes e a fé que tornam 
o povo mais do que um mero agregado de 
indivíduos." 

EstoU convencido de que o liberalismo não 
ape!l~~ el!feix_~_ os ideais da Naç~o ~~asil.ei.ra, o 
seu modo de ser e evoluir, como representa uma 
tendência irrecorrível de todas as sociedades mo
dernas, inclusive aquelas submetidas a controle 
estatal mais severo, onde, por sinal, prosperam, 
hoje em dia, as perestroikas, as aberturas e as 
primaveras ideológicas . .t: que o progresso h uma· 
no depende cada vez mais do conhecimento, da 
inovação e da criatividade, vale dizer, das forças 
do espírito, e_ estas, simplesmente, não suportam 
guantes, camisas-de-força ou cabresto de qual· 
quer natureza, não suportam a obscuridade e a 
falta de oxigênio. Tentar subjugá-las, por razõ_es 
de _estado, é uma pobre ilusão de que só resulta 
atraso, estagnação e inquietação social. 

O liberalismo moderno a que me refiro, Sr. 
Presidente, envolve também os valores clássicos 
do lluminismo: a tolerância, o respeito_à opinião 
div_ergente. a rotatividade do poder, o pluralismo 
filosófico etc., mas inclui, ainda uma forte preou· 
pação com a mobilidade social, o alargamento 
da classe média, a democratização do consumo, 
e neste ponto s_e confunde com a social demo
cracia. O que lhe confere, efetivamente, o conteú· 
do de inodemidade é a propensão para aceitar 
a mudança como a marca registrada do nosso 
tempO;-é assimilar, como natural e desejada, a 
profunda revolução- dos costumes, no compor
tamento e nos modos de produção que estão 
acontecendo, todos os dias, sob o influxo da ciên
cia e da técnica, projetando-se numa espiral verti
ginosa para além da imaginação. Nesse sentido, 
mais do que uma ideologia, o liberalismo é uma 
atitude_ diante da História, uma atitude inicialmen· 
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te de humildade, de disponibilidade e pragma
tismo, de não brigar com os fatos novos, seguida 
de uma compulsão _existencial, para envolver-se 
com eles até as últimas conseqüências. 

No Brasil, professar o liberalismo é praticar o 
PFL. Sua expressão mais legítima e verdadeira, 
necessária e suficiente à sustentação desta verten
te generosa do pensamento político, é lutar pelo 
seu fortalecimento e coesão interna. Estruturado 
em quase todos os municípios, massificado e 
aceito por enormes segmentos da sociedade o 
PFL, longe de ser uma exígua arena para exercido 
de senadores e deputados, ou uma propriedade 
de grupos políticos. é um património do povo 
brasileiro, que nele _aprendeu a confiar, e pelo 
qual cumpre zelar ardorosamente; é um patri
mónio que não pode s_er dissipado ou atirado 
pela janela ao sabor de emoções circunstanciais, 
mas cuja preservação impõ_e sacrifícios e respon
sabilidades. 

Da minha parte, Sr. Presidente, não medirei 
esforços para assegurar a unidade e o carisma 
da legenda, conquanto entenda que um grande 
partido tem elasticidade suficiente para abrigar 
simultaneamente a harmonia e o conflito, e que 
esse, num dado momento, pode significar mais 
um sinal de vitalidade do que um risco subs
tantivo . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o essencial da 
minha formação e prática política foi exercido na 
oposição. Durante anos enfrentamos um regime 
duro, autoritário e intolerante; lutávamos por prin
cípios que hoje parecem comezinhos: o direito 
à reunião pacífica, o direito à livre manifestação 
do p_ensamento, o direito_ de voto. Lutávamos por 
uma desco!llpressão política, pelo relaxamento 
dos controles sociais, que, uma vez ocorrido, tem 
a sua significação minimizada: revogação de ates 
institucionais, anistia, repatriamento _de banidos 
e exilados. reintegração de cassados, convocação 
de uma Assembléia Nacional Constituinte. 

Erãril dias de medo e esperança; eram dias 
de ira e resignação; era um tempo de obstinação 
de fracasso, era um tempo de silêncio ominoso 
com o qual só uns poucos não compactuavam; 
tempo em que o jornal O Estado de S. PauJo, 
por exemplo, era constrangido a substituir os "nos
sos discursos por um poema de Camões ou uma 
receita de bolo ou o desenho de uma flor; tempo 
em que se podia perder um mandato não por 
representar-se um perigo às instituições ou à se
gurança nacional, mas por uma frase mais incisiva 
ou uma palavra perdida em meio a uma oração. 

Éramos jovens e descuidados da nossa sorte. 
Integrávamos um grupo de vanguarda da oposi
ção congressual e vimos rolarem, uma a uma, 
cabeças dos nossos companheiros, marcando o 
compasso daquele rude e insuportável diálogo 
entre a espera e a esperança. 

Por toda aquela imensa lida, Sr. Presidente, con
forta-nos Brecht, quando adverte os pósteros: 

"E vós, que vireiS na crista da onda em 
que nos afOgamos. quando pensardes em 
nossas fraquezas, pensai, também, no tempo 
de sombra a que haveis escapado." 

E porque venho de um tempo de sombras, 
Sr. Presidente, creio que a primeira tarefa funda
mental da nossa geração, boje em dia, aqui e 
gora, ainda, é provar a viabilidade do poder civil 
entre nós. 
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Pode parecer acaeiana a sentença se tomarmos 
por inconteste que a indole überal do nosso povo 
não s_e compadece -com outra forma de governar 
que não civil e democrática, mas esta, infelizmen
te, ainda é uma hipótese que resta provar. No 
mínimo-porque não há tradiçêo ou secularidade 
do poder civil e democrático no Brasil, e a nossa 
História simplesmente não respalda qualquer po
sição axiomática sobre este assunto._ 

Em cem anos de vida republicana, a norma
lidade é a exceção, e a exceção ê a regra. As 
interrupções da ordem democráti~a_- rebeliões, 
golpes de Estado, deposições, ditadufas - têm 
marcado essa história sincopada da democracia 
no Brasil. As interrupções variam de algumas ho
ras até vinte anos, como-recentemente. 

Nem se há de invocar a nova Constituição co
mo selo de garantia para o futuro. Afinal, já tive
mos, neste perfodo republicano, pelo menos três 
Constituições tão democráticas, oU mais demo
cráticas do que esta que estamos redigindo, lavra
das todas elas sob os mesmos fachos inspira
danais e saudadas com o mesmo vivo _entusias
mo e as mais cálldas expectativas, mas que, la
mentavelmente, não conseguiram deter a marcha 
da insensatez ou impedir a ruptura da ordem jurí
dica por elas produzidas. 

Também não vem ao caso olhar para os quar
téis com suspicáda. O problema não está nas 
estrelas, como diria Shakespeare. Este momento 
é só nosso, Sr. Presidente. Depende só de nós 
e não das nossas circunstâncias _a aflfmação do 
poder civil e democrático; depende só do descor~ 
tino e do espirita público com que venhamos 
a nos posicionar diante da crise atual e da compe
tência com que venhamos a operá·la, o que, certa
mente, pressupõe algumas p_reliminares. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, é preciso 
restabelecer a confiança do povo na ação política 
propriamente_ dita, de maneira a revogar o que 
de nos falam os institutos de pesquisa e opinião 
pública. Isto só acontecerá quando ficar claro, 
bem claro, que nós, políticos, somos capazes de 
tomar deds_ões, colocando uma espécie de lógica 
do bem comum acima dos resultados da próxima 
eleição, ou seja, quando ficar claro que somos 
capazes de sacrificar os dividendos do efeito exter
no em favor da nossa própria convicção. 

Em segundo lugar, é precfso criar uma mística 
do império da lei. Estabelecer, de uma vez por 
todas, que democracia é o regime das leis e que 
estas estão acim'tl de todos e de cada um, inclusive 
do povo. 

Em db:orrêncla, abster-se da tentação de incul
car o paradoxo pomposo de que, em dada cir
cunstância, a lei possa ser inimiga da Justiça, 
ou inimiga do Direito ou da legitimidade, para 
estimular a desobediência civil, que pode ter a 
sua aura romântica, mas dissolve todos os ele
mentos e todos os padrões de referência da socie
dade. 

Estas considerações são importantes, Sr. Presi· 
dente, para uma abordagem da chamada crise 
da transição e_das chances de sucesso na sua 
administração, porque esta também é uma res
ponsabilidade nossa e não um mister solitário 
do Presidente da República. 

Há inegavelmente uma crise de grandes pro· 
porções, fruto_ de erros acumulados, ·mas há tam
bém uma forma útil de _encarar esta crise; há 

DíÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

também uma maneira fecunda de abordar esta 
crise da transição. 

A magnitude desta crise, Sr. Presidente, deve 
ser entendida, primeiro, como um desafio, e, so
bretudo, como um modo de testar a eficiência 
do instrumental democrático de gestão. . 

Evidentemente, quanto maiores são as dimen
sões da crise, tanto mais consistente há de ser 
o exercício. Se .conseguirmOS suPerã"r esta crise, 
se conseguirmOs quebrar a espinha dorsal da in
flação e assegurar um crescimento sustentando, 

__ com o País socialmente estável e plenamente ins-
titucionalizado, se conseguirmos fsto, teremos de
monstrado, de forma tão cabal e terminativa, a 
superioridade da idéia democrática e, bem assim, 
a sua permanênCia, que,-doravante, uma proposta 
democrática só poderá ser cotejada com outra 
proposta democráticit, e nãO ccirii ·nostalgias a-uto
ritaristás ou messianismos irres-Ponsáveis ou fan
tasias populistas. 
- Escusado, pois, dizer que compensa largamen

te assumir uma atitude posítiva diante da crise, 
no sentido de solucioná-la, ao invés de agravá~la. 

Ouso ír mais longe, Sr. Presidente. Ouso afir· 
mar, com absoluta c_onvicçáo, que vamos sair 
desta crise bem antes do que se imagina, segura
mente já no início do próximo· ano. 

_Não tenho, com isto, a intenção de contrariar 
o senso comum ou, .simplesmente, épater les 
bourgeois. ExerCito apenas o meu direito a uma 
observação não preconceituosa. 

José Américo de Almeida Dizia; 'Ver bem não 
é. ver tudo, é ver o que os outros não vêem." 
Proponho uma variante mais humilde: "Ver bem 
não é ver tudo, é ver o que_ os outros não querem 
ver." -

Nossas dificuldades configuram, Sr. Presidente, 
bem mais uma crise de Estado do que úmã. criSe 
da economia. Esta mostrou-se extraordinaria
mente resistente depois dos cortes do fluxo _de 
capítal externo, e conserva todo o seu potencial 
de expansão, enquanto aguarda definições em 
três áreas de forte conteúdo polftico: a redução 
do déficit público, a negociação da dívida externa 
e_a fim da Assembléia nacional Constituinte. 

É surpreendente como conseguimos girar a 
economia ·razoavell1'lente, hoje, com -um volume 
de importações semelhante ao que tínhamos em 
197_4. Por outro lado, o déficit público e o arrasta
mento dos trabalhos da ConstitUinte entram, tam
bém, como inibidores naturais de investimentos, 
e levam ao entesouramento da poupança nacio
nal no mercado de capitais - um por permitir 
lucros não operacionais fáceis; o outro, por retar
dar a fixação das regras do jogo económico. 

Oitenta e dois por cento dos recursos aplicados 
hoje no_ mercado financeiro não são de bancos. 
são mesmo de empresas privadas ou de pessoas 
tisicas. 

-- Pode-se imaginar, Sr. Presidente, o que ocor
rerá quando todo esse dinheiro, todo esse volume 
de recursos retoma.r ao setor produtivo. Não obs
tante, há indicadores importantes sobre a solidez 
_e a potencialidade da nossa economia. 

As pessoas não estão atentas, mas o fato é 
que o Produto Interno Bruto vem crescendo, nes
tes últimos 3 anos, a uma taxa de 6,5% .ao ano. 
A balança comercia] aponta para megassuperá
vits da ordem de 16 bilhõeS de dólares este ano. 
A agricultura __ deu um sal~ extrao~~ário, saindo 
da casa dos 50 milhões de toneladas de grãos, 
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onde se fiXou durante 1 O anos, para 68 milhões 
de toneladas, este ano, rompendo a taxa histórica 
de crescimento dos 4% para atingir picos de até 
14% de crescimento. Hoje não importamos mais 
nenhum produto agricola, como milho, feijão e 
arroz. tudo aquilo que compunha a chamada ver
gonha nacional; não Importamos mais qualquer 
produto agrícola ou pecuário, salvo para cumprir 
acordos diplomáticos. O setor industrial, ou de 
baixo valor agregado tradicional, recupera-se gra
dualmente. E o que é mais importante, o setor 
modema, o que garante o aC:esS:o ao futuro, nâo 
se perdeu em meio à crise gerada pelo estrangu~ 
lamento externo. Telecomunicações, qufmica fi. 
na. informática, tecnologia de novos materiais, 
biotecnologia, mecânica de precisão, energias ai~ 
temati_vas, tecnologia aeroespacial ... 

O Sr. Divaldo Suruagy- Senador Marcon
des s;adelha, v_. Sr me permite _um aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA - S6 um 
instante, nobre Senador. 

Tecnologia aeroespacial, oceanografia, enfim, 
em todos os campos verdadeiramente novos do 
conhecimento; O Brasil conseguíu, estabelecer~ 
se, seja com um parque industrial consolidando, 
s_eja dominado processos esserid21is,- seja inldan
d_o..se em cooperação. É no mínimo curioso que, 
num País que se diz sucatado, tenhamos conse
guido montar um negócio de alguns bilhões de 
dól~res em informáticá, dominar o ciclo completo 
dõ-e"nrlQuecimeil.tó do urânio, produzir fibras óti
cas. fibrocarbono, supercondutores, competir no 
mercado internacional de aviões,_ universalizar o 
us_o da genética nos campos. É no mínimo como
vente o esforço que o País vem fazeltdo, em sua 
ret,?lguarda científica, para não perdei o Passo da 
modernidade, _enquanto o mau tempo não cede. 
Os laboratórios estão acesos até altas horas da 
l)Oite, pr;>rque lá dentro há _gente _que acredita no 
futuro deste País. E o intercâffibio cultural e cientí
fico é mais intensõ do que nunca, pois 60% de 
todas as bolsas concedidas para pesquisadores 
no _exterior pelo Governo brasileiro, nos últimos 
30 cirioS, 60% fOram conÇedidas nos últimos 3 
anos. 

O Sr. Dlvaldo Suruagy- Permite V. Ext um 
aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA- OuÇD 
V. Er-, nobre Senador Divaldo Suruagy. 

O Sr. DJvaldo Suruagy - Nobre Senador 
.Marcondes Gadelha, relutei em interromper a bri~ 
Ihante análise que V. EXI' faz entre o relaciona· 
mente da sociedl!de e Governo, mostrando os 
-ãspectos positivos do esforço da coletividade bra· 
_sileira,. __ A minha relutância vem do fato que ouso 
discordar sobre a origem da crise deste periodo 
transitório. V. El<" Colocou, e defende com muito 
brihlantismo, que a crise antes de económica é 
do Estado. A crise política, na tradução da expres-
são de V. Ex!', é que está gerando a crise econó-
mica, quando, na minha opinião, a crise econêr 
mica é que está gerando a crise do EstadO, e 
é muito fácil explicar o meu ponto de_vista. Priinei· 
ro, ao longo da História poder-nos-emos apoiar 
em v~ós exemplos. O qu~ foi a RevoluçãoAmeri~ 
cana de 1776? Nada mais foi do que conseqüên~ 
da de uma crise econômica, pela coQrança eXor~ 
_b_itante __ c!_Q_lmposto do sa1 da CorOO inglesa. O 
que for a Revolução Francesa? Um abuso de uma 
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elite, cobrando tributos extorsivos da grande mas
sa, a ponto de gerar aquele conflito social que 
modificou o rumo da História da Humanidade. 
O que foi a Inconfidência Mineira, aqui, no nosso 
Pais? O que foi a Proclamação da República senão 
uma conseqüência da crise econôinica gerada 
pela Abolição da Escravatura que está comemo
rando, amanhã, exatamente, 100 anos? Estamos 
vivendo uma crise econômica motivadora de toda 
crise política. A Revolução de 1930 também f9i 
conseqüênda da débacJe de I 929, da Bolsa de 
Nova Iorque, com os -seus reflexos na economia 
brasileira. É fundamental o esforço do Governo 
para corrigir essas dificuldades da área econô
remos condições de manter um equilíbrio politico 
no Brasil. Mesmo porque, gostaria que V. EX', 
com a inteligência fulgurante que o caracteriza, 
me apontasse no Mundo um país subdesenvol
vido que tenha democracia estável. Todos os par
ses desenvolvidos têm a sua política estável, StJa 
democracia estável, sua forma de governo estável; 
todos os países subdesenvolvidos do Mundo es
tão expostos a golpes de Estado, revoluções, ca
racterizando esses países, diante do concerto in
temaciona1, como se'republiquetas. O grande es
forço, a grande preocupaÇão é darmos apoio ao 
Governo, mesmo pOrque o GoVeino nàó -e· úma 
figura isolada do h~em (JU de um QrlipO de 
homens que coinpõeln-o Milustério. O Gôverno 
são todas aS forças vivas da sociedade, para que, 
juntos, possamos, superando as dificuldades eco
nõmicas, conseguir a estabilidade política. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Agra
deço ao nobre Senador Divaldo Suruagy a sua 
lúcida intervenção. Pennito-me apenas, fazer al
guns reparos. Inicialmente, para dizer que não 
é verdade que a democracia seja necessariamente 
uma condição do nível de desenvolvimento eco
nómico, que jamais atingirá às aspirações e às 
necessidades humanas, pois estarão sempre à 
frente da capacidade da sociedade de atender 
a essas aspirações. Do ponto de vista _humano, 
haverá sempre urna inSatisfaÇão-em re1_açã.o ao 
que a produção do País pode Ofere6er enl termos 
de bem-estar. 

Lembro a V. Exf que todos os países que hoje 
são desenvolvidos e democráticos já eram demo
cráticos quando tinham urna taxa de crescimento 
ou um Produto Interno Bruto menor do que o 
Brasil ou menor do que a maíoria dos países 
subdesenvolvidos. No século passado, os Estados 
Unidos tinham uma renda per capfta muito me
nor dó que a do Brasil dé hoje; a Inglaterra tinha 
um índice de alfabetização bem inferior à média 
dos países atuaJmente. No entanto, esses países 
já gozavam de uma democracia estável, com uma 
Constituição- fespeitada, com uma regularidade 
na transição do poder sem maiores convulsões 
sociais. 

Não nego, Ext, a importância do quadro econó-
mico na composição da estrutura, da harmonia, 
da paz social e da democracia de um país, em 
determinado momento. Se V. Exl' atentar para a 
parte seguinte do meu diScurso, verá que chegarei 
exatamente àquilo que propõe V. Ext, quando es
tabelece essa_ relação. Coloco na frente a crise 
do Estado, antes da crise econômica. Por uma 
razão muito simples: V. Ex-' mede a crise econó
mica. por e:~~:emplo, por indicadores, por gráficos, 
ínHação da ordem cte 600%, para dar s6 um exem-

pio. Eu afirino que essa inflação de 600% e a 
crise económica a que V. Ex! aJude são fruto da 
hipertrofia do Estado, da sua ineficiência e do 
comportamento do EStado, da sua introversão, 
da sua abdicação aos liames com o setor externo. 

V. Ex", então, há de ver que há uma correlação, 
há uma antecedência entendo eu, fruto" de erros 
acumulados que está exatamente, nesse cresci
mento desmesurado do Estado, no patema1ismo 
do Estado, nos gastos exagerados do Estado mW
to acima do orçamento, é isso que gerou a grande 
crise econômica à que V. fr se refere. Só peço 
a V. ~um pouco de atençád para a etapa segtJin
te do meu discurso, porque·aillda estou na fase 
diagnóstica do quadro atuaJ, para. em seguida, 
mostrar por que há uma crise de Estado antece
dendo a todos esses problemas. 

O Sr .. João Menezes - Perrnite V. fr um 
aparte Senador Marcondes Gadeltta? 

O SR. MARCONDES GADELHA - Ouço 
V. ~. nobre Senador.· 

O Sr. João Menezes- Erriinente Senador 
Marcondes Gaâelha, hoje V. Ex" fala com a res
ponsabilidade do Partido d~ Frente UberaJ, e to
cou h o assunto que reputO dã maior !mportância: 
é .que o s~ espíritO ·se concentra. sobretudo, na 
conCórdia partidária . .t relevante e de muita im
portância, o prOrlunCiarriento de V. Ex",_porque, 
se ·não chegarinos à concórdia políticas dentro 
dos partidos, então, nossa democracia está che
gando às suas últimas conseqüências. É funda
mental essa concórdia. e tenho a certeza de que, 
de nossa parte, o campo está ab~rto para que 
ela possa fazer-se e .concretizar-se. E verdade que 
muitas vezes, para chegarmos a_ es!)a concórdia, 
temos que tomar posições que podem parecer 
duras ou podem parecer mais fortes ou até extem
pór"ãneaS, mas, àS vezes, necessárias, como um 
choque para despertar a necessidade de que essa 
concórdia- pi-e cisa existir. V. EX falou, também, 
em outro assunto importante referente à demo
cracia. Todos fa1am em d.emocracia, hoje, neste 
País. A demOc~acia, hoje, é a palavra mais barata 
que se tem oferecido ao públíco, através dos 
mêlõS de comunicação, mas poucos querem pra· 
tiéá-la._ Quan_do não se respeita o direito do outro 
cidãàáo, n!o se esta_ praticando a democracia, 
es!á~se praticárldo uma violência; quando náo se 
aceitain as_ atitudes de outras pessoas, está-se 
violência. Pode-se criticar, pode-se não concor
dar, mas não se pode levar o -ódio, não se pode 
levar a discussão para a ·parte odiosa e odienta, 
porque, se ãSsim frzermos, não chegaremos à 
democracia. Talvez seja esse fato que vem contri· 
buíndo na História brasileira dos últimos tempos, 
os partidos políticos. Estão perdendo o sentido 
da democracia, quando ela é a alma das agremia· 
ções políticas. Sem demcracia não existem os 
Partidos políticos- e eles têm a obrigação, têm 
o dever, de contribuir para estabelecer esse.equilí
brlo democrático, para que a vida se possa norma
focaliza, ainda no início de seu discurso,-a crise 
econômica, ao que acrescentamos que a crise 
é econômica, a crise é fmanceira, a crise é social. 
A crise-soCial, por diversas maneiras, e talvez até 
tenhamos que voltar ao tempo de MaJthus, quan
do ele dizja que a_ população crescia nwna ma
neira geométrica e os meios de subsistência, nu
ma maneira aritmétic.i Isso está .. se verificando 
no BrãSil e no Mundo, e os homens de Governo 
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têm que se preocupar com esse problema, é indis
pensáveJ, porque, segundo a observação popular, 
"em toda casa em que não existe pão, todos recla· 
rnam e ninguém tem razão". Vejo que V. ~falou 
hos moviinentos e temos que aceitar, num País 
como o Brasil, os grandes movimentos. Por exem
plo, o Movimento Abolicionista, movimento eX
traordinário que tomou conta do País. Por quê? 
Não era um movimento contra ninguém. Era um 
movimento para restabelecer um estado sociaJ, 
era um movimento pãra criar uma nova orienta
ção na política social do País e, por. i~, foi um 
mOvimento duro a princípio, mas depois alcançou 
todos os setores da vida pública. Tívernos. há 
pouco tempo, o moVimento para eleiçãO de Tan
credo Neves. Foi um movimento que tomou o 
Brasil inteiro, movimento que alcançou todas as 
áreas do País. Isso não podemos Confundir nunca 
com os pequenos movimentos, aqui e acolá, que 
procuram apenas resolver interesses_ grupais, 
miúdos, diante da grandiosidade cto nosso País. 
Este é um ponto fundamental, que V. EX" está 
abordando com muita proficíência. V. Ex' falou 
e vai continuar a falar sobre déficit público. Esta 
é a grÇl.nde dificuldade. Por que esse déficit públi
-co? QUal é .a sua conseqüência? Será que foi 
conseqüência do próprio progresso, do ptópiio 
desenvolvimento de que V. Ex' fala tão bem, de
monstrando, · com dados precisos, o que está 
acontecendo? Será que o déficit público foi criado 
por causa desse progresso e não é conseqúência 

· dele? ChegOu a hora de colocarmos um freio 
nesse déficit público. Para isso, temos que tomar 
medidas duras, drásticas e fortes, porque sempre 
influirão naquilo que chamamos de inflação. To
das as vezes em que se tomarri rne4idas conba 
a inflação, contraria-se uina grande parte da po
pulação. Como V. Ex" tem abordado todos esses 
problemas com grande· proficiência e vai natural
mente enfrentá-los; permiti-me fazer essa peque
na interrupção, para declarar que, com grande 
prazer e alegria, vejo que V. Ex" o·. faz com serie
dade e, sobretudo, procurando, também, a pala· 
vra da concórdia, tão necessária e indispensável. 

O SR. MARCONDES GADEUfA- Nobre 
Seti.adóf João Menezes, V. Ex' levantou um ponto 
rituitó intereSsante. Inclusive, reforça ainda mais 
a respOsta anterior que eu havia dado ao Senador 
Divaldo Suruagy. __ 

Quando leVanta a questão da Abolição no Bra
sil, V. Ex! lembra com muita propriedade que a 
Abolição no Brasil acabou sendo uma conver
gência de opiniões. Enquanto em outros países 
houve guerras, enquanto em outros países a aboli· 
çà:o foi um fato extremamente traumático, no Bra
sil este e outros problemas foram resolvidos por 
meios consensuaiS. A partir do Gabinete do -Mar
quês do Paraná, tivemos no Brasil um clima de 
tolerância, de entendimento tão profundo que 
permitiu um surto de crescimento económico, 
e tudo isso num regime que podemos cOnsiderar, 
hoje, olhando à distância. absolutamente demo
crático, embora naquele tempo a renda ))6 capJ
ta do Brasil fosse muito inferior à cjue o Brasil 
tem hoje. As suas condições s6do-culturais tam· 
bém, os seus Iiidicadores em termos de saúde 
pública, educação etc., isso não impediu que vi
vêssemos - e o Mestre Afonso Arinos está ar 
para nos socolfer.:..:.;-·i.lrn período ~de ·paz s&:ial, 
de harmonia, apesar de termos, nãqUeie tempo. 
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nívefs de desenvOlvime-nto bem inferiores aos que 
hoje ostentamos, 

O Sr. Divaldo Suruagy...:.... Senador Marcon
des Gadelha, peço, mais uma vez, desculpas por 
estar ousando interromper o seu discurso, mas 
como V. EX' citou o exemplo apontado pelo Sena
dor João Menezes como um equilíbrio de estabi
lidade e está buscando o testemunho daquele 
que é o venerando desta Cas~ um homem cuja 
palavra ninguém ousa contraditar, tal a força da 
sua cultura, o Senad~~ Afo~_ Arinos, queria ape
nas fazer duas colocações. Não vamos nunca usar 
este exemplo. Em 1850 foi próibido~ 6 tráficO iui~·~ 
greiro. Em 1871 surgiu a Lei do Ventre Livfe; 
em 1878, a Lei dos SeXagenários. Dentro de uma 
geração, não teriamos mais escravos no Brasil, 
em teoria, porque os escravos estavam chegando 
aqui e estavam sendo contrabandeados. Em 1888 
o lmperador_ adoeceu, foi fazer um tratamento 
na Europa e a Prír1ceSa ISabel, num gestO que 
a consagrou na.História deste País, no entanto 
num gesto mais de emo_ção do que raélonalidade 
política, assinou a Lei Áurea. Nove meses depois, 
o Trono cafa, porque a base, o_sustentáculo do 
Império estava apoiado nos gra~des proprietários, 
cujo conceito de riqueza era a mã~cle-obra escra
va. Naquela época, o gran~e proprietário não são 
esses hoje que fazem ã UDR de tantos mil hecta
res; naquela época, quem tinha mais escravos. 
mil escravos, obviamente tinha muito mais força 
do que quem tinha 500 escravos. Então, não foi 
tão suave como V. Ex• acabou de cofocar. E o 
exemplo que V. ~deu .de que o PIB dos Estaâos 
Unidos no século passado era inferior ao do Brasil 
de hoje, daro _que era, mas os problemas sociais 
que os Estados Unidos enfrentavam naquela épo
ca não são os mesmos que o Brasil está enfren
tando no dia de hoje. Pedindo desculpas a V. 
Ex", devo dizer que a crise, mais uma vez, reside 
numa bas_e econômica, quando tivemos uma de
cisão, não diga paradoxal, mas pêlo menos sui 
generls._l?eve_ ~er _!a:ly~~-a úni~a. u~~ das poucas 
Constituições no Mundo que, no seu corpo consti
tucion~, estabeJeceu o. limite de taxa de juros. 
Por quê? Simplêsmente- fof urna reação ao jt.iio 
extorsivo que __ está sendo cobrado pelos bancos, 
como uma decorrênda da crise econômico-fi
nanceira; uma decisão política como conseqüên
cia de urna crise econômica. Com a experiência 
e com o talento que é uma caracterlstica maior 
da sua vida pública, o Sencidor João Menezes 
dá um exemplo concludente, que é muito comum 
no interior do nosso Nordeste, lá na Paraíba e 
lá nas minhas Alagoas, é a: Sabedoria- -populaT: 
"Na casa em que falta pão, todos gritarn e niguém 
tem razão". As conseqüências são de origem eco
nômJca. Vem fundamentar a razão de que todos 
devemos, num esforço adr_na de divergências 
partidárias, oferecer Q apoio para _que o País ultra
passe essas dificuldades e cheguemos a Uli1. porto 
uro nessa fase de transição em que todos estamos 
envolvidos. Perdoe-me por discordar da essência 
do discurso de V. Ex!'. Realmente, para mim, V. 
Ex' é um modelo de cultura politica. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Agra
deço, mais uma vez, a V. Exf Pela intervenção. 
Não aceito, lirieanriente; eSse provérbio, ({ue, ne: 
cessariamente, as pessoas brigam porque lhes 
falta pão. Briga-se, _tambéní, ná casa onde sobra 
pão. Os países ricos, os países-sOp~eraeSerVõt~ 
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vides h~je também_ São repositórios de conflitos. 
O conflito é essenciaJ à vida democrática, nobre 
Senador. Ê par ele que as sociedades evoluem. 
Não vamos pregar a democracia como sendo 
a abolição dos conflitos, como sendo a abolição 
da disputa. E digo, jamais a economia de um 
pafS atenderá às necessidades e às aspirações 
do seu povo, que estarão sempre à frente, estarão 
sempre sendO críadas pelos meios de comuni
cação;· estarão sempre criadas pelo efeito de de
monstração. Não haverá, jamais, essa paz cerúlea 
que as pessoas esperam, e digo a V. Ex~. com 
a mais absoluta convicção, colo_co apenas o esta
do absoluto de pobreza e não os desniveis relati
vos que havia na sociedade do Império. O nível 
de desenvolvimento daquela época- V. Ex'- não 
discorda - era bem inferior ao nível de hoje. 
No entanto, logramos um períodp fecundo, um 
período de paz social, de entendimento, e, acima 
de tudo, conseguimos manter o elemento básico 
da democracia, que é a tolerância, que é o respeito 
à opinião divergente. Conseguimos manter iSto 
riüma casa onde faltava 'cpão", e que era exata
mente a sociedade do século passado. Veja V. 
E.x' _o famoso discurso da Ponte de Ouro, de Nabu
cõ, ct:iiwocando Sales Torres Homem, Uder radi
cal da Oposição, para integrar o Ministério da 
Fazenda do Império. E se" promoveu a concil~çãa 
em tomo de um projeto do qual este Pais jamais 
esqueceu e que, até hoje, não conseguiu repro
duzir, em rúvel de qualidade, de eficiênda e, sobre
tudo, de entendimento e de pacificação nacional. 

O Sr. João Lobo -Permite V. EJcl'um aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA- Ouço 
o rtobre .Senador João Lobo. _ 

O Sr. João Lobo- Nobte Senador Marcon
des GadeJha, parabenizo V. E:lr pela sua estréia, 
que- i'elembra o jovem Deputado combativo dos 
seus primeiroS mandatos da Câmara FederaL Na
turalmente quero também entrar no seu discurso 
e dizer que concordo com o que V. Ex• diz. Sou 
da opinião de V. ~ e não da opinião do meu 
nó5re amigo e üder Senador DivaldO Surua-gy, 
que a pObreza de um país não é fatalidade. Não. 
O problema de um país 'é mais resultante das 
suas péssimaS -políticaS, do péssimo sistema polí
tico dominante nesse país. Para reforçar este argu
mento, citarei o exemplo que o Analista pol1tico 
GúySofll}an cita no seu livro, quandq diz: "obser
vando a linha fronteiriça entre o México e os Esta
dos Unidos, ficava observando o comportamento 
daquela massa que emigrava, aquela massa de 
pobreza, que emigrava do Sul para o Norte rico. 

_ E todo aquele comportamento do mexicano que 
era norrriâlmente preguiçoso, relaxado, descui
dado, quando atravessava a linha do Rio Grande, 
e ia -para ci Norte próspero, que tinha uma demo
cracia es,~el, um comportamento de enrique
címento desse país,, automaticamente mudava a 
mentalidade do homem· mexicano, do pobre, do 
re:laxado e_do preguiçoso-~exicano. Aparecia um 

- imigrãnl:e ativO, trabalhador e que enriquecia rapi
damente. Com este exemplo comprovo que era 
apenas _o comportamento politico que determi
nav_a o enriquedm~nto e a amealhação dos pa: 
ses. Este, o exemplo que queria cítar e a interfe
rência que queria dar ao discurso de estréia, como 
Uder do PFL, que V. Ex' faz, nesta manhã, nO 
Senado. 
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O SR. MARCONDES GADELHA - Agra
deço· a V. fr, nobre Senador. V. ~coloca com 
muita propriedade essa questão suscitada sobre 
a importância de determinadas condicionantes 
ou sobre _a condução do Estado. É um retomo 
à eterna questão do determinismo histórico. So
mos, necessariamente, vítimas das circunstâncias 
ou podemos incidir sobre elas. 

Coloco-me, Sr. Presidente, numa posiçáci de 
absoluto despojamento; não me considero dano 
da verdade. Entendo que há uma interação entre 
as duas circunstâncias, mas é rundamental o pa
pel dos chefes de Estado, o papel-dos líderes, 
o papel da composição da elite dirigente. T odes 
estes fatos têm uma importância, e não vou diScu
ti-los, porque teriamos que rebuscar toda a Histó
ria Universal para mostrar e perguntar o que acon
teceria, qual seria a História Universal se Hitler 
tivesse_ morrida no front de guerra em 1916? 
O que teria acontecido se Napoleão não tivesse 
seguido em <iireção à Rússia? Enfim; é um_ajnàa
gação eterna e não vamo-nos prender a estas 
circUnstâncias. Entendo que aqUi e agora - e 
pretendo explicar- a crise nacional é muito mais 
uma Crise do Estado do que uma crise .da econo
mia. Pretendo explicá-la na parte conclusiva, na 
parte seguinte da meu discursa, porque ainda 
estou na apresentação de dados, na apresentação 
de diagnósticos. · 

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

O SR. MARCONDES GADELHA - Pois 
não. Ouvirei o nobre Semidor Fernando Henrique 
Cardoso e, em seguida, pedirei aos meus compa
nheiros que_ me deixem prosseguir um pouco 
com esta tese que pretendo. desenvolver. 

O Sr. Fernando Hemique Cardoso - No
bre ·senador Marcondes Gadelha, na verdade eu 
preferia escUtá-la cqm atenção e tecer algum co
mentáMO sóm-enté depois que V. Ex'" tenninasse 
o seu dis.curso. Infelizmente, V. ~ sabe da vida 
agitada que temos nesta Casa; terei que me au~ 
s_entar por alguns minutos e não sei se teria opor
tunidade de escutá-lo até o frn. Assim, não queria 
deixar de, neste momento, prestar a m~nha home
nagem a V. ~. dizendo que V. EX' traz à Casa 
um ·discurso que nos põe muito à vontade. Esta 
casa está cada Vez mais paiecida com um semi
nário universitário; são teses que se debatem, e, 
nesta Inatérfa, sentimo-nos todos innanados e 
a gosto para discutir com propriedade e com espí
rito de ciVilidade que deve caracterizar o Senado. 
V. EX' estréia como Uder bem, porque traz à cola
ção temas que são relevantes para todos nós e 
para o País. 86 estranho nObre Senador, o que 
V. EX' tenha dado um tom·otimista a seu discurso. 
Infelizmente, a reaJidade não muda quando, ao 
falar-se sobre ela, se adata um tom otimista ou 
pessimista; ela existe e segue o seu curso. V. Ext 
--- e não prestei atenção se já estava presente 
o Senadó_r Albano Franco, eu o vi depois e gostaria 
imensanlente de ouvi-lo a respeito do que disse 
V~ Ex'- pintou V. EX' um quadro tão favocável 
que, realmente, custa-me a crer por que haja tan~ 
tos problemas no Brasil. V. EX' chegou a dizer 
que estames crescendo a wna taxa-de 6,5_% ao 
ano (PIB), e não fez a análise desse_.crescimento. 
V. EX' verá, e disse que boa parte do crescimento 
- e·o dãdo de 6% não sei onde o obteve ... 
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O SR. MARCONDES GADElHA - É da 
Cepa1, Ex" V. Ex!' é um homem desta es.cola e 
creio que há de ter o respeito pela seriedade da 
Cepal. Creio que a Cepal liãO divuJgarta números 
inexatos. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Sou 
da Cepa1. Fui Diretor da CepaL Porque conheço 
suficientemente a Cepa!, prefiro ver os nossOs 
dados mais próximos das fontes, pois a Cepa! 
os. corrige anos depois, quando chegam as reava
liações. Entretanto, não quero entrar na polêmica, 
aceitemos os 5 ou 6%. V. EJC' disse que a agri
cultura cresceu violentamente, o que é verdade. 
V. Ex' verá também que na composição deste 
crescimento ... 

O SR. MARCONDES GADELHA- V. Ex' 
também admite que é verdade que vamos ter 
um superávit bem elevado este ano na balança 
comercial? 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso-Admi
to. Não estou discutindo isto. Ainda não coloquei 
a minha questão. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Então, 
estamos de acordo com _os números? 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Não. 
EsseS 6% quero vê-los mais de perto; mas gosta
ria que fossem os 6%. Acredito que urna boa 
parte se deve ao crescimento da agricultura, que 
foi, realmente, muito forte~ Cumpre notar que esse 
crescimento se deu, apesar de toda a gritaria rela
tiva à reforma agrária - OcupaçãO de terra, o 
fim do- mundo, ninguém investe -. Investiram 
sim, investiram muito. Os investimentos -não se 
compadecem com essas pressões sociais ape
nas, há muitos outros fatores. E quando a política 
do Governo ajUda o crescimento. Houve urna sus
tentação de preços, notadamente graças à ação 
do Banco do Brasil e do antigo Presidente do 
Banco do Brasü, que, contrariando muitas vezes 
o ministro da Fazenda do meu Partido, sustentou 
o crescimento de maneira corajosa. No entanto, 
nesse bojo hâ uma distorção também, o cresci
mento do setor financeiro. Alguém já disse aqui 
que nós ontem -e me eximo de ter participado, 
porque não participei - Colocamos na nossa 
Constituição algo insólito: o limite da taxa de juros, 
e que teria sido feito em função da reação que 
existe, por causa exatamente da exacerbação, da 
participação do setor financeiro no Produto Na
dona], que foi muito grande. Apesar dos dados 
otirnistas de V. Ex', não creio que devamos, pura 
e simplesmente, achar que tudo depende apenas 
do setor político. Das políticas, sim, inclusive das 
políticas econõrnicas. Estamos _diante de um im
passe, que é grande, e talvez não estejamos res
pondendo à altura -e este nós não é o Governo, 
- somos nós da Assembléia Nacional Consti
tuinte, nós em geral, no BrasiL É que houve uma 
internacionalização multo forte da economia e o 
Mundo hoje marcha a passo novo, inclusive_ na 
política. Esta manhã esteve aqui o Primeiro-Mi
nistro da Tchecoslováquia, e pelo que me infor
mou o ltamaraty, é um homem da glasnost na 
Tchecoslováquia; Otta Sik traba1hou com ele. O 
que está acontecendo de modificação do sistema 
econômico_ mundial é muito forte e o Brasil, a 
meu ver, não está tomando posições claras nesta 
direção.li a entrevista de um dirigente do Partido 
Comunista Italiano que esteve conosco rec.ente-
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mente, Sr. Napolitano, em que ele dizia que a 
questão da internacionalização era um fato, um 
processo, e que se tratava de saber quem é que 
a faz, por que_ ela existe. Seremos intemacionaM 
lizados_ por pressão das circunstâncias, ou nos 
internacionalizaremos, por que tomaremos deci
sõ_e_:s que nos levarão a uma intemacionalizaç~o 
compatível com nosso interesse nacional? Não 
creio que_ o Brasil tenhawse preparado para essa 
nova etapa. Não creio, que apesar das noites in
dormidas dos que trabalham nos laboratórios, é 
verdade, nas universidades, os que produzem, te-
nhamos-tido já uma compreensão real do desafio 
do século vindouro. Não acr_edito estejamos real
mente abrigados de quaisquer desastres futuros. 
E a iniin -me preocupa muito, pois justamente 
- como lembrou V. Ex' - fui da Cepal - o 
que aconteceu com a Argentina. Temo que pos
samos passar por um processo de argentinização. 
E isto é uma questão do crescimento relativo, 
e não do absoluto. Mesmo que esses dados todos 
-por isto mencionei esses dados- sejam verda
deiros - tornara que sejam - isto é preciso ver 
na perspectiva do que está acontec.endo com o 
resto do Mundo: com o Sudeste da Ásia, com 
a renovação da Europa, com a integração da eco
nomia européia com a economia soviética, o que 
está acontecendo na China, o que ocorre nos 
Estados Unidos, a integração do_México e do CaM 
nadá com os Estados .Unidos. Então, nunca se 
pode tomar um dado isolado. Acreditamos que 
no Brasil não estejamos efetivamente numa fase 
em Que possamos dize_r que nos estamos prepa
rándo para o século vindouro. Não estou dizendo 
que seja o_ Governo que V. Ex!' representa nesta 
Casá e que, errt grande medida, é composto por 
homens do meu Partido. É um processo mais 
geral, que tem a ver com a interação com a socie
dade. Não creio, Senador Marcondes Gadelha, 
que se dissipem essas nuvens que há nO horizonte 
simplesmente porse adotar o tom otimlsta. Há 
problemas reais, dific_eis de serem lidados. Acre
dito também, V. Ex", ao fazer essa relação entre 
o econômlco e o político, já deu a solução. Creio 
que seja de boa sOlução imaginar que há o predo
rrúnio económico sObre o político, que o político 
predomine sobre o _económico_. V. ~já o disse 
e tantos já o_disseram antes: o homem faz a histó
ria, em circunstâncias dadas- Marx, estou citan
do - ou, então, toda aquela discussão que V. 
Ex', homem culto, sabe, da geografia humana 
de Pierre Monbeig e Laffontoine, de toda essa 
gente a respeito de qual é a relação e o meio. 
Não adianta voltarmos a esta questão. 

. O SR. MARCONDES GADELHA- Oaro._ 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sabe 
V. Ex' - e aqui me valho do Senador Divaldo 
Suruagy, grande h)storiador- não é certo que, 
ao final do processo de escravidão, não tivesse 
hãVídO uma-CriSe- j)Olítica terfwel, de conseqüên· 
cias terríveis. Caiü o-ln1Péri0. ~J~ o Império por
que os empreSários de" São Paulo, os homens 
da agricultura de São Paulo se aliaram à classe 
rnêdia dos rnnltares, dos nossos_ avós, e fazeram 
a Réj:)ú&liC-a. Isso tem conseqüências desse tipo, 
sim. Acho que agora ... 

O SR. MARCONDES GADELHA- É um 
paradoxo, porque, quando o Império caiu, estáva
mos mais ricos. 
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O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Não, 
não creio que estivéssemos mais ricos. 

OSR.MARCONDESGADELHA-Descul
pe-me, não quero interromper V. ~ Prossiga no 
seu aparte. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Não 
foi minha afirmação. V. EX' citou o fatO- que, m.un 
dado momento, no Brasil houve possibilidade de 
uma conciliação. I; de espantar- e aí é irrespon
sabilidade política mesmo- tivéssemos a conci
liação no Brasil. Estamos perdendo é a concilia
ção. V. EX~' falou de geração - não sei se é só 
a nossa geração, porque há várias gerações impli
cadas no processo. o~-homens do presente do 
Brasil, hoje, estão vendo escapar pelas mãos essa 
possibilidade, e essa possibilidade havia. N6s, 
aqUi, com a Nova República. fizemos uma imensa 
conciliação e, de repente, ao que estamos assis
tindo é o -contrário: progressivamente estamos 
indo para urna situação de radicalização. Como 
disse V. Ex!',-ist6 depende em larga medida das 
elites, rrias ~_s_ elites têm comandos. Não se pode 
isentar os que -comandam - corriandamoS_ em 
parte, mas há comandantes acima de nóS, e há 
o-supfemá, quê· e-o Presideilte da RePúbilca -, 
não nos podemos isentãf todos desse processo. 
Se não "formOs cãpazes de um entendimento em 
circunstâncias melhores, não é uma razão sufi
ciente para que não tentemos agora. Mas, agora, 
vamos tentáMio com muito mais desconfiança, 
corri muito maior grau de dificuJdade. Neste sen
tido tem V. Ex' razão. A -elite braSüeira atual- foi 
incapaz de tirar proveito de um clima que se tinha 
criado no Brasil muito favorável à conciliação. 
Não creio agora, Sr. Senador, que a conciliação 
se produza e se produza assim, como que por 
n:Wagre, nem será um subproduto dos eventuais 
avanços econômicos existentes, nem os avanços 
são tantos, como faz crer V. Ext, que dissipem 
as nuvens. As nuvens estão aí. As dificuldades 
para qualquer conciliaçãO são muito maiores ago
ra, e vai exigir de nós muito mais equilíbrio, muito 
mais vontade, muito mais capacidade de dialogar. 
Ao saudar V. ~ Como o novo Lfder do PFL, 
espero ter em V. J3c!'- um coiistante interlOcUtor, 
e um interlc;x:utor que, apesar de ter dado sinais 
de que o céu -está-se dissipando, não se deixe 
perder olhando demasiadamente o horizonte, 
porque a terra, às vezes, está tremendo sob os 
nossos pés. 

O SR. MARCOrioeS GADELHA ..:_ Nobre 
Senador Fernando Henrique Cardoso, não ousa
ria reclamar conciliação, mas, tão-somente, wna 
convergência de ações em favor do povo brasi-
leiro neste momento de crise. _ --

Vejo que teinos algumas posições em Cómum 
e isto já me deixa muito honrado. 

Discordamos em pontos de vistas filosóficos, 
por exemplo. A realidade muda conforme venha
mos a olhá-la de um ponto de vista otimista ou 
pessimista 

Respeito a opinião divergerite de V. ~. mas · 
estou absolutamente convencido de que o pessi
mismo é sempre conservador, favorecendo_a ma
nutenção do _status quo. Somente o otimismo 
é capaz de forjar, em algum lugar do_ espírito, 
condições para a superação de problemas. 

Respeito a atitude de V. E>r e isto Ii.ão nos $:aloca 
em conflito. O essencial é qUe estamos_ de acordo 
nos pontos seguintes. 
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Veja bem, Ex", traCei; aqui, os dados fortes da 
situação, aqueles que as pessoas não querem 
ver neste momento. Não vou eximir-me de mos
trar o lado amargo da realidade e as condições 
para a superação deste problema. 

V. Ex' me ajuda e me socorre, quando fala na 
autarqufzação de nossa economia, nessa intra-~_ 
versão, nessa perda do internacionalismo. Aponto 
esta exatamente como uma das vertentes da crise 
do Estado que estamos vivendo. 

São dois ângulos: um, a hipertrofia; -outro, a 
introversão. 

Vejo, por antecipação, pelo menos, que V. EX' 
já aceita uma das hipóteses e·isto me deixa muito 
feJiz e muito honrado. 

Vou mostrar, nobre Senador Fernando Henri
que Cardoso, corno há problemas muito sérios, 
e estamos aqui para discuti-los. Desde o -começo 
de meu dlscurso fiZ um enunciado da crise; reco
nheci a existência da crise e fiz uma invocação 
preliminar para um despojamento do espírito, pa
ra úma atitude não preconceituo,sa na análise, 
uma forma útil de se ava1iar a crise. 

Crise-V. Ex' sabe- é também oportunidade. 
E oportunidade de que, neste momento? Oportu
nidade de afirmarmos o poder civil e democrático, 
de mostrarmos que a gestão democrática é tão 
eficiente ou mais eficiente do qUe qualquer outra 
atitude diante da Adminfstração Pública. Mostrei 
esses pontos fortes. 

E digo mafs: V. Ex' questiona, de forma oblíqua, 
o problema das taxas de crescimento do Produto 
Interno Bruto. Há urna contraprova para lhe dar 
a tranqüilidade de que não estamos em recessão: 
são os indicadores do rúvel de desemprego aber
to. 

Sabe V. Ex" que recessão é sinônirno de desem
prego. Não há outra palavra para qualificar reces~ 
são. Pois bem, o rúvel de desemprego, pela pri
meira vez em uma década, está abaixo de 4%. 
(;luero crer que é um dado que reforça a impres
são que temos de que o Pais está crescendo. 
Não vou discutir elementos de contabilidade na
cional. Afirmo que são 6,5%, porque a Cepã.l me 
diz isto. Aceito uma colocação mais modesta do 
Ministro Maílson da Nóbrega, que fala que este 
~o cresceremos apenas 4%. Isto não altera em 
muito a substância das coisas. Importa que temos 

· wna sociedade em movimento, importa que te
mos uma sociedade que não está estagnada, que 
não se encontra remansosa, perdendo em tomo 
de si mesma, sem avançar, sem evoluir, sem cres
cere, sobretudo, sem se modificar. Não importam 
os quantitativos dessa evolução. Importa se a so
ciedade está mudando de forma, se é mais apta, 
mais capaz, mais reivindicativa. 

Sabe V. EX' que a possibilidade de futuro de 
um País, de uma região, num dado momento, 
não depende de seu estoque de capita1, mas da 
qualidade de seus recursos humanos, da aptidão 
de sua população para aspirar e construir. A prova 
disto são a AJemanha e o Japão do pós-guerra. 
V. Ex' há de convir comigo que eram duas socie
dades com zero de estoque de capital literalmente 
arrasadas, onde não ficou pedra sobre pedra on
de, depois do holocausto, não ficou mais do que 
um amontoado de tarugos fumegantes. Hoje, te
mos uma civilização exemplar, muito acima da 
maioria dos países vencedores, inclusive do Brasil, 
por causa da qualidade, da aptidão e da mobili
dade da sua sociedade. Essa mobilidade, enxer-

go-a todos os dias, e é isso que pretendo mostrar, 
neste momento, como outro elemento adicional, 
riobre Senador Femaildo Henrique Cardoso. 

Dizia eu que esses elementos positivos, que 
são verdadeiros ;_ V. Ex" os chama de otimistas, 
mas são simplesmente a realidade -estão ocor
rendo num regime da mais absoluta liberdade. 
Este é um dado importante. Paz interna e boas 
relações externas. São valores que não podem
ser Quantificados, mas têm uma significação eco
nômica ineludível, pela livre circulação de idéias 
que promoVem, pela rapidez da implementação 
das mesmas, pela ampliação do próprio espaço 
_humano e geográfico. Esta liberdade tem tam

- bém um custo que arcamos com certo orgulho, 
nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, que 
é o crescimento incomensurável dos movimentos 
reiVindicatórios. 
-ESte País conviveu, nos últimos três anos, com 

nada mais nada nienós dó que 6 rilil greves, em 
reglE.:!'H~ de absoluta tolerância e respeito, o que 
constitui a Contraprova da resistência da nossa 
economia e do próprio tecido social do País. Para 
se ter u~a idéia do que isto significa, lembro 
que s6 no ano· passado tivemos 56 milhões de 
homens/dia de jornada de trabalho perdida. Não 
nos vamos alongar neste enunciado de pontos 
fortes, de pontos positivos que precisam· ser en
xergados. Por mais malévola que seja a nossa 
maneira de encarar a realidade, não podemos 
cegar diante desse material, porque é com ele 
que ternos que trabalhar, para a superação da 
crise, em favor do nosso-povo, em favor das futu
ras gerações deste País. 

Eu dizia que há uma crise do Estado e que 
este problema precisa ser resolvido, aqui e agora, 
e reclama o melhor da nossa atenção e do nosso 
espírito j)úblico. · 

O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Senador 
Marcondes Gadelha, permite-me J.Un éiparte de
pois que V. EX' concluísse a réplica em relação 
ao aparte do Senador Fernando Henrique Cardo
so? Poderia conceder um aparte? 

O SR. MARCONI>ES GADElHA - Con
cedo a aparte ao nobre Senador Jarbas Passa
rinho. 

O Sr. JarbaB Passarinho - Eu também, 
a exemplo das mesmas circunstâncias que fiZe
ram com que o Senador Fernando Henrique Car
doso se ausentasse, provavelmente não poderei 
ficar até o fmal do discurs-o -de V. Ex' Preliminãr
mente, quero saudá-lo e, saudando V. Ex', estou 
saudando a presença do Uder do Partido que 
assume o ônus de ser Governo, paralelamente 
ao bônus que o Governo lhe dá. Isso não se dava 
nesta Casa. V. Ex!' surge, portanto, agora, cOmo 
uin pólo de atração em relação a nós da Opo;. 
sição. 

O SR. MARCONDES GADELHA -Espero 
ser apenas o ç(mtraditório. 

O Sr. Jarbas Passarinho --cSurge como 
um pólo de atração, na medida em que há alguém 
para defender, com a bravura, coragem, elegância 
e o talento que V. EJc9 possui, os atas do Governo. 
Isto para o Senado é extremamente importante, 
porque estamos aqui sem o contraditório a que 
V. Ex• se refere. Tínhamos uma linguagem de 
tal modo oposidonista que o pequeno Partido 
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de Oposição aqui limitava-se a ficar ouvindo o 
ataque daqueles que Membros do Governo, ata
C:ayam o -:Governo sistematicamente. Então. esta 
é a preliminar que levanto. O segUndo ponto é 
que acredito-discutimos alguma coisa que me
rece uma colocação intermediária. Quãndo o Se
nador Divaldo Sutl!a_gy falou a V. Ex" a respeito 
do problema "da casa em que não há pão, onde 
todos brigam e ninguém tem razão,"e que V. EX" 
contraditou, lembraria que V. Ex" indiscutivelmen
te não c9flteStaria o ponto de vista de que:_ a econo
mia permeia violentamente o social e que conse
qüentemente, o social se refiete no político. Não 
há como negar que, no momento em que há 
uma crise econômica, ·isto não se reflita na área 
política; ela se reflete através do social. V. Ex' agora 
mesmo acaba de citar esse terrível número de 
greve, o-grevismo que se pratica no Pais. Todo 
mundo acha que só grevando poderá obter vanta
gens, poderá obter o aumento dos seus venci
mentos ou de varitagens adicionàis. Então, isto 
estimulou muito uma reaçáo em cadeia porque 
também se descumpriu completamente a lei vi
gente, com o Governo assistindo a isto de braços 
cruzados. E a crítica veril ao tempo em que eu 
assomava a essa tribuna, na qualidade que V. 
Ex" hoje tem, de Membro do Governo, defenden
do o governo: Já ao meu tempo também o Gover
no não repelia aquilo que se traduzia por greves 
contra a legislação existente. Fala-se no Brasil 

_ real, do Brasil formal e, com isto, dá-se esse tipo 
de indicação. Mas eu ficaria mais ao lado do Sena
dor Divaldo Suruagy do que propriamente ao lado 
de V. Ex" e do Senador João Lobo, embora conce
da. Temos uni exemplo agora, na Coréia do Sul, 
que está com um índice extraordinário de cresci
mento, com a economia revelando-se_ como das 
mais notáveis em crescimento do Mundo. No en
tanto, ela está em plena convulsão social. Então, 
não basta também a riqueza, como V. Ex' sabe 
muito bem. 

O SR. MARCONDES GADELHA -Exala
mente. 

O Sr. Jarbas PassarJnho -São cau~_que 
se combinam. 

O SR. MARCONI>ES GADELHA -Acres
cento a V. Ex"_os conflitos nas ruas de Nova Iorque. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Exato. Erickh 
Fromm escreVeu sobre as sociadades industria
lizadas e a prática da violência das so_ciedades, 
inclusive a violência contra si próprio, ·como wn 
tipo- de escaplsmo e de suicídio. Isto de fato não 
basta. Como se diz milenarmente, "nem só de 
pão vive o homem", ConseqUentemente, temos 
que combinar as duas ações. Q meu aparte é 
etn nome da Bancada do PDS, para saudar a 
presença de V. E:iC" na tribuna. Agora, teremos 
a oportUnidade, no Senado, de comparar núme
ros e discutir teses. Desejo sinceramente que V. 
Ex" tenha o maior êxito no desempenho de sua 
função. Quando fuJ Uder do Governo, tinha. em 
minha mesa uma frase de Churchill que dizia:" 
O Uder do Governo deve estar disposto a defen
der o Governo pelas piores .coisas que ele faz 
ou pelas quais é atacado". Esta é a missão de 
v. Ex' . 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) 
(Acionando as campainhas) - Solicito ao emi
nente Senador Marcondes Gadelha termine o seu 
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pronunciamento, pois o tempo de V. EX' está es- por V. EXf no seu importante pronunciamento na 
gotado. E peço também não conc~da mais apar- manhã de hoje, no Semidb federal_. Infcialmente,_ 
tes, porque_ hâ outros orador_es inscritos. _ desejo dizer da satisfação de ouvir V. EX' e, mais 

o SR. MARCciNDES GADELHA _Sr. Pre- do que isto, congratuJo-me com V. EX' por ter 
sidente, peço a tolerância de v. Ex", considerando assUmido o importante carg_o de üder do PA... 
que este é 0 discurso de abe.rt1.ua do meu trabalho n:eslã Casa. V. Ext é, efetivamente, um dos melho-
como Uder do PFL. Creio que a_Casa· te_@_ Côrti....:' res valores do Senado _Federal, principalmente 
preensão para esta drcunstância. ·- - --- pela sua combatividade, pelo seu valor intelectual 

e ético. Não posso deixar de reconhecer, de públi-
Senador Jarbas Passarinho, estou honradíssi- co, os va1ores de V. EX"' Realmente V. Ex' merece 

mo com a presença e a participação- de V. EJr' o respeito e o apreço desta Casa. Também, apro-
neste debate. V. EX'_ tem absoluta e plena razão veitandooensejodoapartedoSenadorFemando 
quando fala da necessidade de se estabelecer o Henrique Cardoso, Líder do meu Partido, acerca 
contraditório no Senado Federal. Tmhamos, até de números e perspectivas para o futuro deste 
algum tempo atrás, sete Líderes, todos falando E'aís, efetivamente nenhUJ)1 de nós aqui pode ou 
a mesma linguagem de oposição. Até que surgiu deve ser pessimista, principaJmente num país 
a üderanç:a do Senador Rachid Saldanha Derzi, com o potencial e a perspectiva do nosso. Temos 
que minimizou um pouco esse -quadro. Agora em outros pronunciamentos feitos nesta Casa, 
estamos tentando colaborar com o -Senador Ra· cobrado um programa de _estãbilização ec_onô-
chidSaldanhaDerzinestetrabalhodeftxare_esta- mica por parte do Governo. E V. Ex', em seu 
belecer o contraditório nesta Casa. Isto é funda- pronUnciamento de hoje, vem fazer uma anáJise 
mental, porque o Parlamento é_exatarnente a Casa real das dificuJdades por que atraVessa nosso Pals. 
do diálogo, o Parlamento é a Casá do debate. Posso inclUsive dizer a V. &, nobre Senador Mar-
Não se trata de emitir juízo de valor, de saber condes Gadelha, que, ontem mesmo, em contato 
se o Governo é bom ou se é niálsão. Importa com_ o meu Companheiro e dirigente do maior 
saber se _o Governo tem um canal institucional grupo industrial deste País, o companheiro Antô-
de expressão com as prerrogativas que têm as nlo Ermida de Moraes, tive conhec_imento de um 
üderanças. Se fôssemos raciocinar pelO absurdo, pado que realmente não 4eixa de nos preocupar, 
nobre Senador Jarbas Passarinho, como o Regi- acerca das dificuldades que enfrenta a indústria 
menta faculta a cada Líder falar pelo menso 20 brasileira: os índices de produção de_cimento este 
minutos na sessão, se V. EX' multiplicar por 7, m'ês são os mesmos indíces de produção do ano 
seriam 140 minutos de Oposição contra nenhurri de 1980.Efetivamente, temOs-advertido e alertado 
de Governo. o Governo que o PaíS não tem condições de en-

Considero um ato de justiça de V. Ex!' reco- frefit.ar medidas recessivas, não em vista do nosso 
nhecer que o_ Govemo deve ter o seu canal de crescimento demoQráfico, como também por 
expressão, deve ter um meio para apresentar a uma série de outros motivos e razões. Não poderia 
outra face dos fatos. Conhecemos o apólogo dos deixar de, nesta oportunidade, associar-me às 
dois escudos, desde os bancos escolares; conhe- suas palavras sérias e importantes e dizer que 
cernas o princípio elementar da dialética que diz estarei aqui ouvindo atentamente V. Ex", como 
que a verdade só aparece pela contraposição de também aqui _estarei quando precisar discordar 
uma tese com uma antítese; conhecem-os inúme- de opiniões, de dados ou de números de V. ~ 
ros provérbios populares que mostram que está Aqui estarei no sentido de colaborar com V. Ex' 
na sabedoria do povo, está na alma da raça esta e_ co_m o P!óprio Governo. 
necessidade de se contrapor outro argumento. 
Há aquela eterna versão: "Existem sempre entre 
nós dois ttês verdades: a minha, a sua e a correta". 

O Sr. Jarbas Passarinho - la justamente 
aproveitar a deixa de V. ~ para dizer que esse 
ditado asiático diz assim: "Todo fato_tem três ver-
sões: a sua, a minha e a verdadeira". 

O SR- MARCOI'IDES GADEUIA- Exala
mente. De modo qUe fico extremamente honrado 
com a sua participação. V. Ext já foi Uder de 
Governo, na mesma função, e sabemos que real
mente _é_ uma missão árdua. 

Pretendo, em seguida, dizer também que não 
considero esta tarefa tão difícil, como _se pode, 
à primeira vista, imaginar. Ao final do meu discur
so pretendo mostrar que a tarefa de defender 
este Governo não é tão difícil, como as pessoas 
supõem. 

O Sr. Albano Franco - Permite-me V. EX' 
um aparte? 

O SR- MARCOI'IDES GADEUIA- Tem 

~O SR- MARCOI'IDES GADEUIA- Nobre 
Senador Albano Franco, a opinião de V. Ext tem, 
de minha parte, um acatamento muito especial, 
pela dupla reSponsabilidade social que V. Ex" exer
ce, como lfder de um setor importantissimo e 
fundamerital para a vida económica do País e 
como Senador da República, representante emé
rito do seu Estado de Sergipe. 
- Nobre Senador Albano Franco, V. Ext reflete 

as mesmas preocupações de todos nós: a neces
sidade _de se tomar medidas capazes de acelerar 
o processo de crescimento económico de forma 
auto-sustentada. 

Não há dúvida de_ que o setor de produção 
de cimento, elemento importantíssimo como indi
cador dos níveis de desenvolvimento, tanto quan
to o_cgnsumo de energia industrial e __ o yalume 
de exportações, esse setor deve preparar-se para 
possibilidade de retomada desse crescimento 
num pi'alõ-muito mais curto do que se imagina. 

Esta, uma das minhas propostas desta manhã, 
nobr.e Senador Albano Franco. Eu dizia a V. EJcl' 

o aparte, o nobre Senador Albano Franco. que, quando resolvermos os três problemas que 
O Sr. Albano Franco- Nobre Senador Mar- estão implfcitos na crise do Estado: o enxuga-

condes Gadelha, não tive a oportunidade nem menta do déficit público _e, conseqüentemente, 
o prMlégio de ouvir a parte inicial do seu discurso, redução da inflação; quando conseguirmos resol-
lndusive os dados e os números citados aqui _ ver o problema do nosso relacionamento com 
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o sefor externo - a, _renegociação· da dívida; e 
quando concluirmos_ a_ definição d~ _regras do 
Jo9o através da Assembléia Nacional Constituinte, 
não tenho di.Nida de qu~ a confiança neste País 
vai brotar de dentro e de fora, de todas as direçõ~s. 

Há, rieste momerÍto, investidores estrangeiros 
preocupados e interessados em estabelecer-seno 
Brasil; há uma capitalização forte da empresa pri
vada do Brasil neste momento; há, infe1izmente, 
um_ entesouramento d_a poupança na busca de 
lucros não operacionais no mercado de capitais, 
que, lamentavelmente, é fmanciado pelo próprio 
Governo. O Governo produz inflação quando gas
ta__mais, quando gasta acima de suas possibili
dades, quando se sente constrangido, obrigado, 
como ocorreu em determinada circunstância, ao 
<;alocar Título do Tesouro no mercado até para 
pagar pessoal, porque a reserva de contingência 
se encontraya com QS seus limi~es virtualmente 
uJtrapassados. 

O _Governo~ neste momento, faz_ um esforço 
muito grande neste s_entido._O Governo quer ema
grecer os seus_ gastos, o Govemo_ quer enxugar 
os seus ·gastos, o Governo só espera que a socie
dade não lhe peça para interromper a sua própria 
dieta. 

Isto yeremos,. no)>re. Sel)ador, __ e quando i$ 
acontecer, quando o Governo deixar de remu~ 
nerar, a taxas altíssimas do mercado de capital, 
os seus Títulos, seguramente esses recursos re
fluirão para o_setor produtivo e o seu amigo, dire
tor da empresa Votorantim, poderá ter a convic
ção de que terá um espaço largo, amplfssimo, 
para aquela ânsia de produzir, que _é natural nos 
grandes líderes industriais. 

Sr. Presidente, há um lado amargo da História: 
há uma c_rise do Estado, e eSUl crise de_corre, 
em primeiro lugar, da hipertrofia e ineficiência1 
do Estado que têm gerado déficits monumentais,. 
cobertos com Títulos da Dívida Pública, que, por 
~u turno, puxam a inflação para um patamar 
de 600%. De outro !~do, na_ outra vertente, aquele 
fenômeno alud~do pelo Senador Ferriando Henri~ 
que Cardoso, exatamente a introve~o da econ~ 
mia, a_sua autarquização, decorrente de uma rup
tura com a- comunidade financeira externa e que 
tem sido_ contornada com muita habilidade, com 
muito sacrifício e muito erllpenho pelo seta r privaR 
do nacional.__ . - _ . . 

~_eVidente, Sr. Presidente, agora é preCiso en
frentar a máquina do Estado corajosamente, não 
apenas_ a administração- direta, mas_ também as 
empresas estatais que se_transformaram em ver
dadeiros mandarinatos, em verdadeiros xoguna
tos, em verdadeiros feudos, inteiramente imper
meáveis e inacessiveis_ ao escrutínio da Nação. 
O GovernO está fazendo a sua parte e iniciou 
um programa de enxugamento do déficit, de pri~ 
vatização das_empresas públicas e de desregula
mentação da economia. 

O Governo quer ser frugal, o GOverno quer 
gastar menos, o Governo quer ser histórico, o 
Governo quer emagrecer seus gastos. O _ _Govemo 

· p_ede apenas que a sociedade não interrompa a 
sua dieta e o pedido não é à toa, Sr. Presidente. 
Há um_a _distâoç_i~-- e:n_o_~:_me. e.ntJ:.e: _a_ J.etórica_ e o 
agir de determinadas lideranças. Neste momento 
há um coro estridente pedindo ao Governo a redu
ção do déficit_ público: Entretanto, ningUém se 
atreve_ a dizer e apontar onde se _deve _cortar. Ao 
contrário, muitas vezes se procura tirar proveito. 
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político das medidas amargas que o Governo é 
obrigado a tornar. Neste sentido, considero um 
ato de dignidade do Governo o congelamento 
da URP às vésperas da votação do mandato do 
Presidente da República. Conhecendo-se a explo
sividade do tema e o quanto se presta a explora
ções menos nobres, é um exemplo sobre o qual 
os Partidos politicas deveriam refletir. 

Fmalrnente, Sr. Presidente, o Governo se empe
nha em romper o bloqueio nas nossas contas 
externas, de maneira a capturar, outra vez., a Pou
pança do investidor estrangeiro, uma poupança 
que há de ser meramente suplementar, porque 
o essencial tem que ser feito em casa, com as 
nossas mãos, mas não podemos continuar, inde
finidamente, sendo o país mais fechado do Mun
do, sendo a economia mais introvertida, tendo 
que abaixar o prato da importação, indefinida
mente, enquanto a economia cresce, as necessi
dades e as aspirações da sociedade evoluem, en
quanto a necessidade da modernização impõe, 
necessariamente, mudança no seu acervo de ca
pital, no seu aparelho produtivo. O Governo está 
tomando medidas no sentido de restabelecer não 
apenas a credibilidade, como a importância, a 
força que o Brasil sempre teve no _concerto inter
nacional. 

Sr. Presidente, neste momento, tudo que se 
faz necessário é uma convergência de vontade, 
no sentido de eliminar este déficit público, de rom
per este estrangulamento oininoso que submete, 
que promove uma coactação no potencial da nos
sa economia. Sem dúvida nenhuma, teremos um 
retomo de poupanças ao setor produtivo e tere
mos novamente este País crescendo a prome
tendo à sua população tudo aquilo que secu1ar
mente conseguimos extrair da sua natureza exu
berante. 

A invocação que faço, neste momento não é 
necessariamente por uma conciliação. Entendo 
que a crítica é necessária, entendo que o conflito 
é um elemento imanente da democracia. O que 
se pede é_apenas uma identificação de problemas 
comuns, um esforço coletivo em favor do povo 
brasileiro: que abdiquemos de ansiedades imedia
tistas, que abdiquemos de aproveitamentos políti
cos, para rapidamente superarmos esta inflação, 
reduzirmos o déficit e fazermoS, enfim, a(juilo 'que, 
agora, amadureddos, depois de tanto sofrimento, 
depois de testados todos os milagres e todas as 
soluções heterodoxas, a nossa convicção diz que 
é necessário fazer. 

É este o apelo, é esta a invocação que faço 
ao Senadç_ da República, aos meus companheiros
de Partido e, também aos companheiros da Opo
sição. 

O Sr. Alexandre Costa - V. Ex" me permite 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. MARCONDES GADELHA- Ouço 
V.Ex' -

O Sr. Alexandre Costa- Sr. Senador Mar
condes Gadelha, não só desejo cumprimentá-lo, 
mas saudá-lo pelo discurso que faz. Pelo que de
preendi, V. Ex' convoca o Senado, e a classe polí
tica como um todo, a uma reflexão 'profunda so~ 
bre os dias difíceis que atrallessa_o País. Se tivesse 
que _tomar partido, ficaria com o Senador Divaldo 
Suruagy. Entendo que- não há ciiSes _qúando o 
povo está bem. As crises políticas. aua~e semore, 

na sua totalidade, geradas pelo descontentamen
to público, são momentâneas e transitórias, e as 
que permanecem, todas elas, ou quase todas, 
são fruto de crises econômicas como _as que esta
mos vivendo no Brasil. Digo isso muito tranqüilo, 
porque a crise econômica que vivemos não- foi 
construída hoje. Ela se arrasta no tempo -·vem 
de longe, de muito longe - a desafiar a inteli
gência e a capacidade de governantes_ e da socie
dade, porque governo nada mais é do que a repre
sentação da própria sociedade. Eu _ouvi apartes 
dos mais eminentes Senadores desta Casa. Ouvi 
o do _Senador Fernando Henrique Cardoso, que, 
se não se expressou mais positivamente, deixou 
bem claro que queria a quase impossível conci~ 
Qação neste País, para dar solução à grande crise 
em que vivemos. Também compreendo isso. Sei 
que é muito difícil, mas, quando as crises existem 
e as conciliações se tomam difíceis, quase sempre 
impossíveis, é quando as desejamos para defen
der os nossos interesses. Mas quando queremos 
a conciliação para defender os interesses maiores 
-d_a Nação e do povo brasileiro, acho-a sempre 
posSwel, porque abriga a todos, sem exceção de 
Partido, de políticos, de líderes. E todos nós, não 
só políticos, mas a própria socledade, somos res-
ponsáveis, devemos e somos obrigados a em
prestar o nosso sacrifício e_ o nosso trabalho para 
debelar todo o mal qu_e possa prejudícar a- Nação 
brasileira. Contudo, se a conciliação é impossível, 
muito mais impossível será encontrar a solução 
para os nossos problemas, que são graves. Não 
sérá puxando o paletó, gerando crises políticas 
e utilizªndo as retaliaç_ões que iremos solucionar 
nossos graves e urgentes problemas. Assim dizen
do, como homem do Nordeste, que, muito embo
ra não seja um eufórico, mas acredito no Brasil, 
na classe política brasileira, rios homens, nos nos
sos potenciais, não posso, absolutamente, puxar 
netn desacreditar, tampouco achar, _como V. EX' 
bem o disse que ó Brasil não deixará de ser, num 
futuro breve, uma grande Nação, e tudo isso pas
sará. Porque, para isso, as providências, a inteli
gência do nosso povo, o desejo patriótico de nos
sa gente estão sendo tomados. Resta-me congra
zer que V. Ext fez um grande -discurso -o que, 
aliás, não constitui nenhuma novidade. V. EX' é 
um üder nato, já provado, demonstrado, quer 
na oposição, quer no Governo, na defesa de 
idéias. Na Câmara dos Deputados, brilhou, Jutanto 
por tudo aquilo que hoje estamos alcançando, 
foram· Vinte anos de luta. E, hoje, quando V. EX' 
assume a Liderança do PFL, que ontem era ocu
pada pelo eminente Colega Senador João Mene
zes, que _aqui também lutou, que aqui emprestou 
a_sua inteligência, a sua experiência, a sua capaci
dade_a serviço da mesma causa. Não tenho dúvi
da de que a luta que V. Ex~ travará, de agora 
por diante, trará, num futuro que não está longe 
- não me atrevo a dizer que_ ser&o. vinte anos, 
mas muito menos - trará dias muito al.égres, 
muito felizes para a Nação brasileira e para o 
seu povo. Muito obrigado. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Muito 
obrigado a V. Ex!', nob~e Senador Alexandre Costa; 
por este testemuho de .boa vontade que V. Ex" 
dá, neste momento; da busca do entendimento 
emJavor do interesse nacional, acima das nossas 
div~rgências. Isto é possíve~ porque o enfrenta
menta desta máquina do Estado, deste Moloch 
e-m que se transformou o Estado. biasileiro, _ou ~ 

a solução da crise externa, não são problemas 
de um Partido, não são problemas desta Ude
raftÇa; !lão-São problemas de V. EJcf É Uma neces
sidade ime_diata e urgente de toda a Nação brasi· 
!eira. Naturalmente todos podem abdicar dos seus 
preconceitos de curto prazo, no sentido de encon
trar soluções ou, pelo menos, se não quiserem 
saJr na Unha de frente, perinitir que o Governo· 
conduza_e.sta estratégia eco06micéi, este 'j)rogfa
ma mínimo que realmente enfeixa a necessidade 
do Pafs_neste momento. 

Sr. Presidente, nobres Si's. Senadõtes, antes de 
encerrar este discurso, gostaria de fiXar a relação 
entre a Liderança do PFL e o Governo. Entendo, 
Sr. Presidente, que o PFL é Goverriô. O PFL parti
cipa do Governo com cinco Ministérios impor· 
tantes, e com outras funções decisivas na formu
lação das políticas de Governo. O PFL tem uma 
maíOría de Bancada na Câmara dos Deputados 
amplamente favorável ao Governo, e uma maioria 
pequena, é verdade, mas uma maioria de qual
quer forma, em favor do GovernO aqui, neste Se
nado. 
- Ora, Sr. PreSidente, uma Uderanç:a não pode 

ser ambtgüa, uma Liderança ~m que ser nítida, 
uma Liderança tem que ser previsível. :t: preciso 
que o Partido encontre na sua Liderança as posi
ções que efetivamente espera, e não surpresas 
nel mezzo dei camln. 

Por isso, Sr. Presldente, afirmo, alto e bom som, 
que esta Liderança apoiará o Governo. Defenderei 
o GOVerno e o Presidente da- RePública de toâas 
as injustiças, de todos os agravos, de todos os 
ataques infundados, porque esta é a minha res-
ponsabilidade enquanto Uder de UfT! Partid_o inte 
grado e afinado com o Governo. Não mudou mui
to a correlação de forças no seio do Governo, 
em relação ao início da Aliança Democrática. O 
PFL nele continUa, e exerceremos este papel con
fiante de que este é o sentimento da Bancada, 
até o limite em que isso possa conflitar com os 
meus princípios. Tenho absoluta convicção de 
que esta não_ é uma tarefa tão difícil como se 
imagina. Defender o Governo não há de ser ne
cessariamente contrariar o senso comum ou a 
lógica, nem vai ser uma arte reservada a alguns 
ilufninãdos. Sou um homem simples e vejo as 
coisas com simpiicidade. Considero que não e 
uma tarefa difícil, pelo menos, por três razões. 

Primeira, porqUe há um traço comum entre 
os principais críticOs do Governo, que é o fato 
de que todos são seus ex-ministros e, portanto, 
co:-responsáveis pela obra que criticam. 

Falece-lhes, pois, autoridade, porque todos re
ceberam delegação, atribuiÇões, competências e 
confiança a mancheias para resolver os proble
mas da Nação. E. como. o servo mau da parábola, 
enterraram seus talentos. E_aQ-ora, Sr. Presidente, 
para exorcizar os seus fracassos, procuram trans
formar em bode expiatório aquele que lhes deu 
todas as prerrogativas, e mais, o baraço e o cutelo, 
~mais o cetra, a pala e o capelo e, sobretudo, 
a majestade da fala, que agora devolvem enve-
nenada. _ _ 

Os que não sao ministros eram postulantes 
a ministro; queriam integrar o Governo que con
den_Ç!Dl_._rqndavam os corredores como vivandei-_ 
ras palacianas e agora descobrem, de repente, 
que esse Governo é perverso, simples'lnente por
que não os abrigou em Seus comandos. 
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Segunda: razão, porque não considero difíol de
fender o Governo, Sr. Presidente, porqUe o mala~ 
Partido de oposição é, também, o maior Partido 
de Governo. Parceiro das mesmas decisões, só
.cios das mesmas responsabilidades e a fração 
que justamente hoje contesta o Governo f61 preci
samente aquela responsável pelo essencial da for
mulação da política econôinica nos 2/3 do man
dato decorridos. Foi essa ala h_eterod_p~_~palina, 
keynesiana que montou o Plano Cruzado, um Pla
no que dilapidou as reservas deste PaíS em oito 
bilhões de dólares, e por cuja insensatez, ainda, 
-hoje, estamos respondendo~ Foi também esta ala 
:que criou um_segundo Plano para corrigir o pri
meiro, e afundou ainda mais o Pais em Su_as .con· 
~tradições. 

Não socorre sequer a este Partido a sua ambiva
, lência, porque, Sr. Presidente j:iesã ·esse estigma 
.e essa responsabilidade que nunca foi, até hoje, 
.suficientemente cobrada. . 

Terceira razão, porque acredito fumemente que 
não é difícil defender ~ Governo dos seus críti
_;cos, porque, cegos de p~o, escolheram para 
:atacar um flanco que o GoVerno nãci-deixa nem 
.deixará exposto jamais, que é a moralidade admi
nistrativa. 

Sr. Presidente, este foi o primeiro GoVerno, ·e 
o primeiro Chefe de .E$.adQ_que colocou a Polícia 
Federal em um Ministério para Investigar irregula
-ridades. Este foi o primeiro Governo e o primeiro 
Chefe de Estado que pediu à Igreja que lhe apon
tasse os corruptos para puni-los exemplarmente, 
exatamente por ter uma consciência profunda da 
competência e da capacidade da Igreja pela sua 
onipresença, pela sua onisciência, pela sua ubi
qüidade, pela sua universalidade, por permear to
dos os qua,drantes desta Nação, de apresentar 
em que nichos se incrustam _os corruptos, para 
.de lá serem arrancados e levados à barra do Tri
bunal. 

O Sr. Ronan Tito- V. EX' me permite um 
aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA- S6 um 
instante, nobre Sendor Ronan Tito. 

Este Governo, Sr. Presidenfe--;- pediu o seu Minis
tro da Justiça assumisse uma atitude indormida 
é lhe cobra resultados con~tem_ent~__,__ __ _ 

Este Governo pede encarecidamente j}O Con· 
gresso Nacional que aponte, também, os focos 
de corrupção, para que eles sejam seneados. 

Este, Sr. Presidente, é um flanco absolutamente 
inabordável. e oelo oual as investidas se perdem 
numa estr_a-tégÍa insÍpida, que busca totâtmente 
o sensacionalismo, mas que tem um custo que 
é a frustração e o travgo amargo de decepção 
que pode trazer ao povo brasileiro,_ que tanto espe
ra deste Congresso, corria seu olho critico, como 
seu agente social, de controle e de ava1ia_ç5,o. 

Ouço V. ~.nobre Senador Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Marcon
des Gadelha, V. Ex' pfofere um discurso formoso, 
hoje, neSta manhã inicio dif'fãrÇie.-v. Ex~ fala de 
algumas coisas com que concordo completa
mente. V. EX' disse que hão é difícil defender este 
Governo;- também acho que não é rlifícil._V. Ex' 
fala que os ataques que foram feitos, no que tange 
à corrupção etc., são todos defensáveis-. Gostaria 
apenas de lembrar a V. Ex', i_njçjalrO-ente, uma 
caracteristica que este Governo, e rião-estOu falan
do no Presidente da República, mas no Governo 

de um todo, sem d(Lvida nenhuma o. tem. Eu 
pertenci ã- um Governo, não era o Governo- da -
Repúblicci, mas era um Governo estadual, como 
S_eá_etáriQ de· ES~do. Nós todos que fomos Se
cretários de Estado, no tempo -que exercíamoS 
o secretariado, mesmo depois quando alguns ti· 
veram de deixar a secretaria, mesmo para vir aqui 
votai-, por ex~mplo, as "diretas-já" ou para outros 
misteres, todos, sem nenhuma exceção, nobre 
Senador, mantínhamos uma verdadeira venera
çãO pelo Çhefe de Governo, eri.quailto viVo, inclu
sive. Algo _que me causa estranheza é que todos 
os ex-ministros do Presidente José Samey, talvez 
à exceÇ:ãó- de um que _hoje se mantém como 
Uder Lpor isto ainda- ·continua dentro da órbita 
do Governo, todos _saem dizendo ou, pelo menos, 
com certa ojerlza 'do- cravemo, com·d Um· todo, 
e itão especialmente do Presidente da República 

OSR. MARCÓI'IDES GADELHA- É estra
nhai 

O Sr. Ronan nto- É estranho. E estou cons
tatando um fato: não estou dando conta de anali
sar, porque estou fazendo um paralelo Córh õ 
Governo a que pertenci: Por outro lado, foi dito 
também que o Ministro Dilson Funaro.criou um 
plan·o heterodoxo que deu prejuízo às divisas des
te Brãsil. OS planos heterodoxos de economia 
não são uma invenção de brasileiros; o Galbraiht 
esteve há pouco tempo no Brasil dizendo que 
ele mesmo chefiou um plano heterodoxo em 
1946, logo após a Guerra.· Israel deve estar no 
quarto ou quinto -piano heterodoxo, a Argentina 
já experimentou com um·outro nome, PlanoAus
traJ, talvez num terceiro estágio. O congelamento 
da economia é necessário para que uma inflação 
galopante, que às vezes se toma até em uma 
inflação culturaJ, seja coibida. Lembro-me, Sena
dor, eu era _Deputado ---V. Ex' já era Senador 
-, quando, ~m abril de 1986, o Ministro Dilson 
Funaro esteve nesta Casa, no Se:nado Federa], 
numa comfssão, e disse -nós que já estávamos 
preocupados, nós que entendemos um pouqui
rihO ae· economia política, não sou economista,_ 
não discuto economia, mas economia política é 
obrigação de todos os políticos discutirem - e 
me lembrQ bem. "Predsamos abrir um pouco 
e descongelar, para que ã ec-onomia pOssa reajus
tar-se". No outro dia- não foi um mês depois 
-o Chefe de Comunicação do Palácio, hoje Go
vernador Fernando César Mesquita, foi à "televisão 
- é um fato público, não e-s-tou inventando .nada 
-e disse: "Quem fa]ar em descongelar a econo-
mia é traidor da Pátria". Pelo amor de Deus, Sena
dor! E agora queremos jogar nas costas desse 
Ministro todo o desastre qUe o Plano deu? Quanto 
aos gastos de divisas, agora, neste momento, V. 
Ex' scibe, cõmo defensor do Governo, estamos 
recuperando todas as divisas. Este ano devemos 
ter um saldo talvez - vou ser otimista - de 15 

-bilhões de dólares. 

OSR. MARCONDES GADELHA- Calculo 
16 bilhões de dólares. 

·o_Sr._RonaDnto-Àscustasc;le_quê?Quanto 
custa-issã~pãfã o-póvõ braSileiro? Sabemos que 
a exportação acontece a partir daquilo que se 
produz e do que sobra do consumo, quando se 
atende ao mercado interno, quando se atende 
à popUlação e se exporta o que excede tudo bem, 
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Senador. Mas será que somoS o segundo maior 
exportador de grãõs da faCe da Têrra-~--:-e verdade 
seja dita, não vamos debitar isto aQ atual Governo, 
mas aos anteriores também -depOiS qlie satisfi
zermos a fome de todOS os brasileifos? v.· f:xf' 
é médico,- estamos padecendo de fome, que: eu 
diria, não é a fome absoluta, mas a fome carenciaJ, 
fome de proteinas, uma fome endêmica, para, 
então, satisfazer uma balança, para satisfazer, 
também, a necessidade de divisàs que teni(fs. 
Há toda uma ambivalência num fatO e noutro; 
$ena-dor. V. Ex' é um homem reconhecidamente 
culto, não só um grande médico, e também um 
extraordinário ec'c:inomlsta, i: sabe muito bem que 
o ônus caminha com o bónus em todas as fases, 
principalmente na economia, que é tão burra que 
só tem duas parcelas: o déficit e o crédito, e não 
tem três. Cada vez que nos regozijamos de estar 
exportando muito, é possível também que nós, 
como brasileiros que nós, de certa maneira, até 
na oposição somos Governo, na medida em que 
fazemos parte disso tudo somos até Governo na 
oposição, será que também a alegria é total? É 
completa? Ou nos entristecemos_ haqtiele· mo
mento em que sabemos que a exportação de 
soja engorda o boi europeu, mas faz faltar aqui 
proteína na mesa dos brasileiros? Quanto ao Mi~ 
nistro Luiz Carlos Bresser Pereira, que aprendi 
a admirar há muitos anos como professor, como 
articulista, foi um dos poucos economistas deste 
País que ousou discordar dos grandes econo
mistas, dos iluminados economistas deste PaíS 
ao tempo do milagre, denundando que não havia 
milagre, e que o santo morava Já fora e ia cobrar 
juros caros. E hoje nos esquecemos- e aí entro 
corro de V. Exft)ãra defender também este Gover
no - que muitas dessas nossas ·mazelas se de
vem àquela leviandade tenivel de estar captando 
dólares a qualquer preço e de qualquer_ maneira. 
S. Er. ousou dizer algumas coisas naquela época, 
através de artigos na imprensa, que era arriscado 
não concordar com o rei, porque .o rei era abS<r 
luto, e depois como Ministro. Eu conheço o Plano 
Bresser. Poucos se deram ao luxo de lê-lo por 
completo, e foi apresentado ao Presidente da Re
pública, que o incentivou para que fosse em fren
te. Mas, de repente, ele apresenta um tripé, em 
que tinha, não só que aumentar a tributação. Exis
tia no Plano Bresser, para coibir também o déficit 
interno, a questão de se mexer na URP, mas não 
de maneira desordenada e em todos os escal_Qes. 
Ele propôs o fechamento de seis autarquias e 
empresas, mas propôs mais, -e- aí e!e-ca.!u: tributar 
o património. E porque ele não conseguiu coibir 
o déficit, porque· não lhe foi dada a ocasião de 
implementar toda a ~ua política até o final, agora 
vamos chamá-lo de incompetente, e dizer que 
ele é o causador de tudo? Ele, naquele momento, 
teve a acuidade .de f<izer o que Dilson FÚnaro 
não soube fazer: dá·roe o meu boné. Se o ex-Mi
nistro Dilson Funaro, em abril, quando disse que 
deveria ter liberalizado a economia para que ela 
fosse reajustando-se, aquele momento em que 
Fernando César Mesquita, aquele porta-voz de
senvolto, chamou de traidores quem_ queria de
sengessar a econOmia naquele momento ou des
congelar, se ele tivesse feito isto, talvez hoje "fosse 
um semideus neste Pals. Devo dizer que real
mente quis responder a v._ EX', quando fa]a da 
Igreja e do Congresso. A Igreja, à que tenho o 
orgulho de pertencer, o Seu furid~dor preceitua 
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que ela deve ser fermento; luz e sal. A luz. ela 
coloca não nos olhos do indivíduo para cegá-lo, 
mas é colocada em cima, para iluminar os nossos 
passos; o fermento, nobre Senador, é colocado 
para levedar a massa, lá na cozinha, e, se perce
bermos o gosto dele na sala, ele passou, e se 
tocarmos no assunto do fermento, na hora ·em 
que estamos comendo o pão, é porque ele não 
foi suficiente. o-sal é assunto que também acon
tece dentro da cozinha, é para temperar a comida, 
mas, se for assunto-da mesa, ou faltou ou passou. 
Isto é que deve ser a Igreja e quem assim preceitua 
é o Seu fundador, é Jesus Cristo, que a fundou 
e não a abandona. É obrigação da Igreja, o seu 
múnus profético, denunciar sempre que há _evi
dências. E que eVidências havia? Sr. LíâeJ:, os ei
Ministros, os homens que at& poucos dias atrás 
freqüentavam o Palácio, freqüentavam as salaS 
do Palácio, que estavam participando do Governo, 
é que disseram aqui, sob juramento, numa CP[, 
que havia corrupção. O que disse a I!:;Jreja em 
seguida? Se há corrupçáo, deve ser apurada._ Mas, 
pelo amor de DeUs! Não queira V. EX' e não quei
ramos nós transformar a Igreja, que tem o· seu 
múnus profético, em investigador de polícia! Cabe 
a ele anunciar, no seu múnus profético, e denun
ciar, e muitos profetas morreram porque anuncia
ram e denunciaram, até o fundador da Igreja que 
se chamava Jesus CdstO,- qtie foi o m<tlor dos 
Profetas, e foi assassinado justamente porque 
anunciou e denunciou. E o Congresso Nacional 
fica por último. Não quero aqui assumir a defesa 
do Congresso Nacional, mesmo porque ele qão 
está em julgamento. É possível, Sr. Senador Mar
condes Gadelha, Líder do PFL, que, neste _mo
mento, estejamos um pouco assustados com o 
P.Oder e com a atividade do Congresso Nacional. 
E bem possível. V. ~ e eu fomos colegas na 
Câmara dos Deputados à época em· que o Cori
gresso Nacional erã emasculado. Falávamos nu
ma Câmara de vácuo, mas, mesmo nessa época, 
tínhamos as nossas CPl, e procurávamos levantar 
todos os problemas que nos· eram denunciados 
pela Igreja e por quem quer que fosse. Só, Seriã
dor, que falávamos em ·câmara de vácuo, não 
havia eco. Ninguém -contava Já fora o que tentáva
mos apurar nas nossas CPI. V. Ex", eu e todos 
os que estão aqui sabemos, era nossa obrigação, 
mas não tínhamos a imprensa livre. Não era per
mitido que a imprensa dissesse lá fora o que esta
va acontecendo aqui dentro. Hoje talvez estejamos 
assustados, porque a imprensa noticia o que se 
passa aqui dentro, Congresso que não fiSCaliza, 
que não está nas suas CPI para apurar denúncias 
de ex-Ministros, vejam, bem, não é _Congres_so 
que se pode respeitar. Não é possível construir 
o Estado democrático que V. Ex", eu e todos os 
que estão àqui ansiamos, e queremOs, e deseja
mos, e aspiramos, e lutaremos por Isto. Jamais 
construiremos uma democracia sem um Con
gresso altivo, sem um CongreSSo independente, 
sem um Congresso qUe tem a coragem de ir 
buscar as denúncias, instalar as suas CPI e, às 
vézes,_dizer coisas que são desagradáveis ao rei 
do dia, mas é .obrigação do Congresso. Se não 
me falha a memória, a obrigação fundamental 
do Congresso é legislar, estamos fazenPo isto, 
através da Assembléia Nacional Constituinte. É 
fiscalizar, anuncia[ e denunciar. Também temos 
o múnus profético. Parabenizo V. Ex' pelo discurso 
extraordinário que pronuncia, um discurso de co-
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ragem, porque assume, como disse muito bem 
V. Ex", com nitidez, a sua postura. Eu também, 
Senador, assumi desde o infcto o apoio ao Gover
no José Samey. Desafio alguém aqui a dizer o 
dJ~ que fiz uma crítica de leve até o momento 
do rompimento, desafio alguém a dizer aqui o 
dia que deixei de_apoiar um projeto do Governo. 
Fui para os debates, para as discussões, cobrei 
algumas posições, mas quando achei que, no 
momerito da História deste País, e este momento 
é o momento presente, em que este País, este 

_ extraordinário ·paíS, COm tantas potencialidades, 
com tantas riquezas, o epicentro do Terceiro Mun
do, este País tem tudo para sair desta crise, e 
estamos no imobilisino em que estamos, não se 

_ :tõJml nenhuma atitude- e, mais, erri vez -de se pen
sar em termos grandes de debate de economias 
e·âebate político, assistimos alguns Ministros do 
Governo José Sariley retaliàndo, tetaliando com
panheiros que ajudaram a eleger Tanc:redo Neves 
e José Samey, ~-toa, com razão ou sem razão, 
não acho que possa haver razões para retaliar 
pé~so.3S e governos; Assistimos deste Senado, e 
este Senado teve um momento em que foi cúm
plice, 'na medida em que o dinheiro arrecadado 
do povo brasileiro, povo brasileiro que, às vezes, 
é por quatro_ anos, é por cinco anos, às vezes 
é parlamentarista e às vezes é presidencialista; 
e, em determinado momento, os recursos que 
são mandados para este Plenário, para serem 
aprovados, só vinham para os Governadores de 
cinco anos do regime presidencialista. Denun
ciamos isto daqui, foi denunciado do microfone, 
-mais de uma vez, da tribuna deste Senado. Tive 
a esperança de que o Presidente da República 
não soubesse _do_ fato, e por isso mesmo fiz a 
denúncia daqui, e não fiZ uma denúncia em tomo 
cinzento, em torno do azul, fiZ a denúncia de c_asos 
concretos, eu disse Estados e disse cidad~s. falei 
de empréstimos, e neste momento, então, verifi
quei que o Senado Federal estava coonestando 
retaliações, e esta Casa não pode baixar a este 
nfvel. Todos os brasileiros em todos os Estados 
pagam- impostos, e, na hora da divisão do bolo, 
todos os Estados e todos os Municípios precisam 
receber igualmente. Agradeço a V. Ex!', Sr. Presi
dente pela tolerância que teve comigo, e agradeço 
muito mais ao Líder -Fernando - perdão, esta 
é uma brincadeira que pertence só a nós dois ... 

O SR- MARCONDES GADELHA-Decorre 
da nossa intimidade. 

O Sr. Ronan Tito- Exato, que é da nossa 
intimidade, não pertence à tribuna De maneira 
que peço perdão aos Srs. Senadores. Nós, na 
intimidade, temos alguns tratamentos que não 
devem Vir aqui à tribuna. Peço desculpas a V. 

-~ por lhe ter tomado tanto tempo, mas é por 
levar a sério o discurso de V. EX' E que pedi 
o aparte, para colocar a minha discordância, por
que, se não levasse a sério o discurso de V. Ex•, 
talvez eu ficasse com o meu miçrofone desligado~ 
Muito obrigado a V. EX' 

O SR. MARCONPES GADELHA- Sou eu 
-quem agradece a V. E,xl', nobre Senador Rçnan 
Tito, por este seu brilhante aparte, que ta~ f'!on
rbú e·engrandeceo O meu modesto discurso. La
menro tlãi:i poder responder a toda sua interven
ção, porqUe o tempo já não me perrilite, mas 
gostaria de pinçar uns três ou quatro elementOs 
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que me ficaram na memória. Primeiro, se bem 
entendi, conforta-me saber que V. ~ nunca se 
posicionou contra o Governo. 

-o- Sr. Ronan Tito- No.bre Senador, apenas 
para eSclarecer: o meu rompimento com o Gover
no foi público, em determinado dia em que nós, 
92 Parlamentares assinamos um documento e 
o encaminhamos ao Presidente do Partido. Até 
aq~ele momento não havia rompimento. Agora 
há. 
-O SR. MARCONPES GADELHA - Sim. 

porque eu havia entendido que V. Ex" jamais havia 
faltado com-apoio ao Governo. 

--ó Sr. Ronan Tito --~~~_.;t_quele dia. 

O SR- MARCONDES GADELHA - Até 
aquele dia. 

O seQundo ponto que gostada de esclarecer 
nobre Senador- e quero deixar bem patente
é o meu respeito e, mais do que respeito, a minha 
devoção à Igreja Católica. Sou católico praticante, 
e tenho pela minha Igreja e com a minha Igreja 
um_ comprpmisso que eu diria exlstericial. Quero 
crer que também a atitude do Presidente da Repú
blica se pautou por este respeito. 

Não ficaria bem-V. Ex' há de convir- depois 
que D. Luciano Mendes de Almeida faz uma de
núncia pública de que possa haver corrupção no 
governo-, não seria uma atitude de respeito do 
Governo se colocasse este documento na quinta 
gaveta, e não lhe desse nenhuma conseqüência. 
A atitude do Governo foi uma demonstração da 
importância que atribui à Igreja e da veneração 
que tem o Presidente da República, como Chefe 
de Estado e como. cristão. É dever do cristão 
dar testemunho do seu tempo. 

Conheço uma história puilgente nobre Senador 
Ronai1Tito, e esta não seria eolocar a Igreja como 
delegado de policia, como detetive ou como ór
gão de investigação. Conheço a história do Pastor 
Martim Niernoller, na Alemanha nazista, sobre es
te dever existencial do cristão, de dar testemunho 
do seu tempo, de denunciar as atrocídades, de 
denunCiar a perversão do amor, de deiluncíartoda 
a foana de opressão e de contrafacção das virtu
des cristãs. O Pastor Niemoller, na Alemanha de 
Hitler, depois dos fatos pass8dos, deixou este tex
to: 

-"Primeiro, eles vieram buscar os judeus, 
e eu n.ão disse nada, porque _eu não era judeu; 
depois eles vieram buscar os comunistas, e 
eu não disse nada, porque eu não era comu
nista; depois, eles vieram buscar os católicos, 
-e eü !la da fãl_ei, porque não sou católico. Por 
fim,- eles vieram me buscar e, quando me 

- levaram, não sobrou ninguém mais para fa
lar." 

Esta necessidade de dar o testemunho do seu 
tempo é uma responsabilidade também do cris
tão. E, ao se pedir isto, encarecidamente, não 
se está colocando sobre o ombro de um pastor 
nenhum_a dragona milita~, nenhum ouropel de 
p-olicial. 

Finalmente, nobre Senador, vou encerrar, mas 
gostada de dar uma palavra sobre a CPI da Cor
rupção,_ sobre essas CP! das quais V. ~ falou 
qUe~ no passado, participamqs e aprendemos ~ 
admirar, colaborar com esse instrumento funda
mental de investigação congressual. 

Estamos, Sr. Presidente - e esta Liderança 
pretende colaborar com a CPI da Corrupção, o 
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Senador Alexandre Costa e eu,- fazCndo um con
tra-ponto, assumindo um contraditório em um 
colegiado de 11 Membros titulares -; estamos 
inferiorizados, numericamente e em termos de 
titu1aridade, a rigor, Sr. Presidente, não temos di
reito sequer a voto, só temos-direito à voz; não 
podemos interferir sobre o cronograma de au
diências, são feitas reuniões secretas e não somos 
convidados. Este é um quadro bãstantê C::líferente 
daquelas CPI a que V. Ex" aludiu e da qual partici
pamos. mesmo num regime de fOrças, mesmo 
num regime ditatorial. 

Agora mesmo o Senador Alexandre Costa pe
de, delicadamente, com base no art 153 da Cons
tituição, § 35, uma certidão, da qual tem direito 
qua1quer cidadão, .em quaJquer foro, em 9ualquer 
Tribunal. E essa certidão lhe é negada. 

QuerO crer, nobre Senador Ronan Tito, não 
é esta a transparência, não é esta a isenção, não 
é esta a imparcialidade que V. Ex' aprendeu a 
admirar nas Comissões Parlamentares de Inqué
rito. Mais ainda: a antedpação de prejulgamentos, 
de versões, de meias verdades, tem sido usada 
para denegrir a imagem do Governo dentro. e 
fora do País. Isso não é de graça, isso tem um 
preço, ~ Isso favorece os nossos competidores 
comerciais. Quando uma revista européia diz que 
o Brasil é o pais mais corrupto do Mundo, isso 
prejudica a negociação da dívida externa. SobreM 
tudo isso agride brutalmente o nosso sentimento 
de justiça, porque sabemos que, efetivamente, se 
não se dá a certidão, é porque não existe nada, 
nenhuma acusação contra o Presidente da Repú~ 
blica nessa CPI. 

Sr. Presidente, vou encerrar as minhas palavras. 
Tem os_ hoje, no Brasil, 60 milhões de pessoas 

com menos de 18 anos de idade. É tanto ou 
quase a popuJação da França. Se conseguirmos 
abrir as portas da modernidade, colocar nas mãos 
desse segmento da população o instrumental de 
produção moderno, poderemos reproduzir no es
paço de uma geração um Produto Interno Bruto 
igual ao que a França ostenta hoje~-Para isto, 
Sr. Presidente, pedimos apenas que as pessoas 
tenham a isenção, na hora de encarar esta crise 
que estamos enfrentando, não esqueçam os pon
tos fortes, os elementos positivos que temos para 
a superação dessa crise; que não olhem as virtuali
dades do Pais com avareza, aquela avare_za de 
que Eduardo Mascarenhas fala: a avareza do 
olhar, aquela que tenta diminuir tudo, aquela que 
tenta subestimar todas as ações que, neste mo
mento o Governo tenta, exaustivamente, conser
tar, para entregar um país forte economicamente, 
justo socialmente e plenamente democratizado. 
Não podemos escapar às nossas responsabili
dades neste momento. Temos um envolvimento 
com esta crise_e por ela também teremos o cami
nho da afirmação da democracia, da consolida
ção, da estabilização deste regime neste País. Para 
isto uma palavra é importante emergir do meio 
do. calor da nossa discussão -a tolerância. 
Quando esta palavra se converter em respeito 
pela opinião divergente, em reconhecimento pela 
ação alheia, teremos construído um pals exem
plar, um pals tão forte em entendimento e com
preensão, porque esta é a nossa obrigação, por
que este é o nosso dever, porque outros sofreram, 
padeceram para que um dia tivéssemos direito 
a estas conquistas. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDEI"ITE (Lourival Baptista) -
com -a palavra o eminente Senador Jutahy Maga
lhães. 

OSR.JliTAHY MAGALHÃES (PMDB-BA 
Pronuncia o seguinte discurso) --Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Inicialmente, peço descu1pas àqueles que ainda 
ficarem por aqui, principalmente àqueles que, por 
acaso tenham procurado inscrever~se para falar 
como oradores, por estar utilizando urna norma 
regimental __ que muitas vezes condeno, de falar 
c-omo Líder. 

Sr. Presidente, vou insistir em falar hoje, apesar 
do adiantado da hora, porque este pronuncia
mento venho tentando fazê-lo há mais de três 
semanas, inscrevendo-me para falar. E, por nãO 
consegui-lo, solicitei, en~o. ao meu Uder me indi
casse para falar pela Uderança. 

Estou até um pouc_o_ rouco de tanto ouvir. É 
preciso falar um pouco. Não vou falar sobre CP! 
da Corrupção; o Líder do PFLjá falou. Critica~nos, 
dizendo que prejulgamos e nos critica porque não 
queremos prejudicar. É uma questão de interpre
tação. 

Sr. Presidente, não fui Ministro, nunca pensei 
em ser MirUstro, mas tenho críticas a fazer tam
bém. Sou; h() P_MDB, daqueles que divergem do 
Presidente da República. Não preciso dar minha 
razões. V. Ex'", que são políticos, compreenderão, 
mais do que eu, talvez, as razões que fiZeram 
com que eu fosse um dos oposicionistas nesta 
Casa. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a imprensa 
nacional acaba de divulgar os dados da execução 
financeira do Tesouro Nacional do mês de maio, 
publicados pela Secretaria do Tesouro, órgão-do 
Minfstérlo da Fazenda. Dia haverá em que esta 
CaSa cOnhecerá estes números com antecedên
cia da imprensa e do próprio público, ·não por 
qualquer privilégio de seus membros, mas por 
obrigação à fiScalização sobre atos e contas do 
EXecutivo qtié lhe compete. Por ora, limitamo-nos 
a tornar conhecimento do que a imprensa nos 
propicia, enquanto o próprio Titular da Secretaria 
do Tesouro regozija-se de administrar um rombo 
que, por último, é da responsabilidade do Poder 
Legislativo que o consagrou e legitimou na Lei 
Orçamentária em vigor. Como se, na legislação 

·· Em Cz$ mDhões 

Março/88 

Resultado 180.644 
Receita Disponível 207.934 
Bruta 

É pena, Sr. Presidente, que, aqui, quando se 
fãla no coiítraditório, não tenhamos, nesta hora, 
quem faça o contraditório destes números, por· 
que estou lendo, exatamente, números do pró
prio Governo, que mereCeriam a atenção dos 
seus Uderes, os quais dizem que para aqui vie~ 
r_am para o contraditório e, infelizmente, não fi .. 
cam para ouvir. 

Qual a in-formação desies dados? 

Maio de 1988 

que rege hoje a matéria, o Congresso_ Nacional 
tivesse qualquer poder sobre questão econômico
financeira e como se o"angelical _?oder Executivo 
nada mais frzesse do que fazer cumprir a Lei de 
Meios que aquele lhe impôs. Tivesse o Titular 
da Secretaria do TesOuro Nacional que se subme
ter à prévia aprovação do Senado Federal para 
ser nomeado para o cargo, tal como propus -
sem êxito, aliás, à Constitt.iínte - não teríamos ~ 
esta lamantável interpretaç_ão dos fa_tos... _ 

Apesar de tudo, desejo _congratular-me com 
a Secretari"a do Tes_ouro Nacional pelo significa
tivo avanço na transparência da execução fman
ceira do mês de março. Com efeito, s6 agora 
se começa a ter _uma noção melhor da fusão 
dos orçamentos monetário e fiscal num único 
orçamento e dos mecanismos de financiamento 
do déficit de caixa do T esCUro. Lentamente, as 
contas do orçamento de crédito, que se consti
tuíam em cipoal indecifrável e inquantificável de 
vazamentos de rendas públicas, vão emergindo 
das sombras da tecnocrada e revelando a verda
deira anatomia do_ déficit público. Curios<iinente, 
o Ministro da Fazenda, que há poucos dias ~stev:e 
nesta Casa em memorável pronunciamento, pa
rece não ter tido acesso aos dados da _Secretaria 
do Tesouro. Pois ali estão inscritos os números 
que o Ministro da Fazenda tanto procura ocu1tar 
ou tergiversar. E SãOJiúrnerOs do seu_ Ministério ... 

Mas, o que dizer os números da Secretaria do 
Tesouro? 

Primeiro, que não é possível fazer comparação 
entre o período de janeiro/março de 1 ª~8 com 
igual período no ano passado. Por quê? Porque 
simplesmente as contas integrantes do-orçamen
to de crédito não eram. publicadas ou s_e quer 
consolidadas e conhecidas. Em segunda lugar, 
o défict acumulado em três meses de execuçã:o 

-financeira do Tesouro foi da ordem de Cz$ _400 
bilhões, sendo que mais 50 deste valor s6 no 
mês de março. A seguir este descalabro, a previ
são autorizada pelo Congresso para o déficit públi
co da União ter-se-á esgotado em meados do 
ano. Que fará, efltão, o Poder Executivo? Por en
quanto, deveria mandar a Secretaria do Tesouro 
preencher a linha, na coluna_ OQU, 120%_ que 
por descuido do órgão, ficou em branco. Em ter
ceiro lugar, preste..ge atenção ao resultado do or
çamento fiscal: 

Jan/Mar/88 Jan/Mar/87 

292.990 46.622 

550.571 536.DI2 

Que o Govemo está pr'ovotãnâo um VerdadeirO 
colapso fiscal pelo alargamento inédito e progres· 
sivo do déficit neste orçam-ento. Entre janeiro/ 
março de 1987 o balanço fiscal era-positivo; entre 
janelro/março/88, o défidtfá era evidente e situa
va-se acima de 50% da receita disponível bruta. 
Em março, de 1988, este déficit já alcança 90% 
da receita disponivel bruta. Vale dizer, a União 
Federal, no Governo Sarney, caminha celeremen
te para a falênda. 
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Dirá, brejeiro, o Ministro da Fru:enda, que isto 
é o que ele vem sistematicamente afumando, daí 
concluindo pela urgência de medidas saneadoras 

Receita dlsp. liquida 
Pessoal e Encargos 

Mas, veja-se bem. O vãlor absoluto da renda 
disponível caiu significativamente de um ano para 
outro, quando, dado o crescimento do PIB e a 
elastiddade positiva dos inipostos, esta deveria 

Recolhimento bruto 
Pessoa] e Encargos 

Se é, ainda, verdade que os salátios relevaram 
sua participação no recolhimento, não é menos 
verdade que isto vem ocorrendo pelo arrefeci
mento na expansáo da própria receita. Isto, a pro
pósito, não é nem um problema geométrico, em 
particular - gráfico, no diz_er do Ministro Mail
sonl. .. - nem matemático em geral. É um proble
ma econômlco, resultante do declínio na taxa de 
crescimento do PIB e administrativo, p-orque de-_ 

Ubera:ções ordinárias 
Pessoal e EncargoS 

Isto significa que não são apenas os salários 
os responsáveis pelo déficit, mas, principalmente; 
outras despesas não classificadas no quadro e 
que multo apreciaríamos conhecê-las melhor. 

Vale a pena insistir sobre _um ponto sobre o 
qual muito nos temos batido: os encargos da dlvi- -

Dispêndios financeiros 
Pessoal e Encargos 

do déficit, começando pelo congelamento da URP 
dos funcionários. E aqui çabe_a Quarta observação 
sobre o !:Juadro publicado: o peso relativo dos 

gastos com pessoa1 entre janeiro/março de 88 
sol:>çe a_ receita disponível líquida foi efetivamente 
maior do que entre janeírofmarço de 87, a saber: 

Em Cz$ mDhóes 

Jan/Mar/88 I % Jan/Mar/87 % 

335.816 100 362.408 100 
289.453 ' 86 212.487 59 

ter passado para um número _que certamente teria 
preservado a porc_entagem dos_ -gastos_ com pes
soal e encargos no recolhimento: Quando, aliás, 

comparamos os dados de gastos com pessoal 
e encargos com recolhimento bruto, a diferença 
cai de 27 para 13 pontos percentuais:-

Em Cz$ milhões 

Jan/Mar/88 % Jan/Mar/87 % 
596.013 100 586260 100 
189.453 49 212.487 36 

nundador da perda de dinamismo e eficácia do 
aparelho arrecadador sob a responsabilidade do 
Ministro da Fazenda. 

Fique, pols, registrada nossa quinta e d~:;,Ja
dora observação do quadro publicado: não é a 
despesa que está crescendo, é a receita que está 
praticamente estacionária. De quem é a culpa? 
Quem se colocará no banco_ dos réus? 

(A) 

Vamos adiante, à nossa sexta observação, ainda 
no âmbito _do orçamento fiscal. A taJ@. de cresci
mento dos salários e encargos da União no perío
do janeiro/março de 88, comparado com janeiro/ 
março _87, "foi bem menor que os dispêndios com 

liberações ordinárias. No mesmo período, estas 
cresceram 40,7%, enquanto os salários apenas 

36,2%: 

Em Cz$ milhões 

(B) 
Janelro/Março/88 JaneiroiMarço/87 

634.035 
289.453 

da mobiliária federal e o serviço das. dividas interna 
e externa. Não está expliCadO no -quã&o da Secre
taria do T escuro Nacional a diferença específica 
entre estas duas rubricas, nem se outras despesas 
financeiras da União; como -os juros sobre depó
sito em moeda estrangeira estão aí computadas, 
se na conta A4.4 outias despesas, ou, se simples: 

450.510 
212:487 

mente foram esquecidãs. Tome-se, entretanto, ·a 
somatória com dispêndios financeiros e compa
re:.se com os dispêndios com saláriOs e ver-se-á 
que apenas uma parcela dos gastos financeiros 
da União quase equivale a todos os s_alários, muito 
embora es_ta relação tenha melhorado no ~no em 
curso: 

Em Cz$ milhões 

Jan/Mar/88 % Jan/Mar/87 % 

185.101 64 174.831 82 
289.453 100 212.487 100 
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Contudo, se somarmos aos dj_spêndlos fUlan
ceiros ·do orçamento fiscal, impropriamente aí lan
çados, porque todos eles co~qüêncía dffoj:>era
ções de crédito e, p"ortantô, mais dignos de conta
bilização em orçamento próprio (ITEM B- res':J]~ 

I Juros e Encargos da União 
Pessoal e En<:araos Sociais 

tado orçamento d~ crédito), vamos ver que
e esta é nóssã sétima observação - na verdade, 
a União gasta praticamente o mesmo em juros 
e encargos do que . .com salários. 

Em Cz$ milhões 

Janeiro/Março/88 

278.134 
289.453 

Com um agravante: os juros não estão conge- em 4$ 47720"8 milhões, o que ocorrerá quando 
lados, enquanto os salárlos dos funcionários es- a previsão de endividamento Ior alcançada? 
tão, fazendo com que no futuro balanço (abri!Jju- _Pat~ to~s estas fundamentadas observações 
nho/88) eSta-relaçãO não -Só- se ~enverta, eviden- . e angustiantes indagações, que não me permitem 
dando o relevo maior dos gastõS financeiros da sequer visualizar, na execução financeira do Te-
União, como talvez o faça co-m grai1de desen- solifõ Néid_onal, o re_gistro de volumosas libera-
voltura,v~queastaxasreaisdejuros~oascen- :-çÕ_es a·furido perdido a prefeituraS e entidades 
dentes no mercado interno. - assistenciaiS várias, objeto de uma CP( no Senado, 

Veja-se que não estou aqui tergiversando ou nem a ·cômezinha distinção entre consumo e in-
irresponsavelmente reverberando denúncias e vestimenta do Governo, creio ter chegado a hora 
acusações infundadas. Esto1,1_a_Com~ntar o de- _ de_exi.girumapresençarn.aisconstantedoSenado 
monstrativo oficial da execuçãq financeira do Te- Fe_dercil na fiscalização das contas Q.o Executivo. 
souro Nacional, que se deve_~i~ _constituir bas~ -~~Por istQ;_-desd~,já, estou enc,_arninhando ao Minis
dos posiciOnamentos das_ autoridades econôrTii- ··_- tro da Fazendc;~ requerimento de informaçõeS elu
cas do Govem1o, SQbretudo o Ministro.daf~~nda. 'ciQativo do quadro da exe'cução financeira do Te-

Mas, vamos adiante! Passemos ao orçamento so).lto Nad_gnal, ao mesmo tempo em que comu-
de crédito. Em quanto iinportaram as liberações nico a este P!enári9 minha disposição de compa-
efetuadas pela Secretaria do Tesouro J:i~dohal, -~çer à Secrétaria do T escuro Nacional para, coin 
no primeiro trimestre de 1988? Sei.llifular, procurar estabelecei;' canais mais ágeis 

Vejamos: de c::omunk:ação entre os técnicos daquele órgão 

Ube"'ções STN - Cz$ 325.327 milhões 

Estas liDerações, como se vê na· quadro, corres
pondem aos subsídios concedidos ao setor priva
do e Estados e Municípios, bem como ao consu
mo agrícola. Pois bem, também aí te111os um nú
mero consideravelmente maior do q_!Je a folha 
de saláriQs. . 

Isto, porém, pouco importa. Irriporta, sim, o fato 
de que as contas deste O{çamento. de crédito ain
da não são suficientemente compreêriSÍVéls, ape
sar da boa vontade da Secretaria do Tesouro Na
cionaL 

o que significa, precisamente, cada um dos 
hens de 1 a 1 O das Despesas do STN? . 

Estão aí computados todo_s Qs &\.lt>~id{os conce
didos à economia? 

Onde está af, por exemPlo, o subsídiO ao trigo? 
Onde estão as transferências às estatais defici· 

tárias? 
O subsidio ao áJcool passa pelo Tesouro ou 

é absorvido pela própria Petrobrás? 
Onde está a escrituraçij.o do _r_esuiJ.;scl_Q_da Conta 

MoVimento? 
Nossa oitava observação, portanto, é a de que 

há necessidade de se explicar melhor _as rubricas 
da execução fmanceira do Tesouro Nacion_al no 
que tange aos resultados do orçame_[l.tO de cré
dito. 

Quanto aos mecanismoSde finam;iamerio_s do 
déficit, a conta resultado d,_a _Qí'{jda mobiliária fede
ral nos traz uma verdadeira p_erple~d~de: só no 
mês de março de 1988, atingiu-se 899% da previ
são de lançamento de títulos para todo o_ trimestre. 
Na verdade, vez_ que este resultado liquidO já está 

e a AsSessoria Técnica do SenadO Federal. Estou
certo de que tal procedimento constitui passo de
cisivo à capacitação do Sen~do como instituição 
fiscalizadora do Poder Executivo. 

Sr. Pr~~d~te, _ao encerrar _este pronunciamen
to, recordo-me de Um fato curioso na minha vida 
polítiCã.~ na experiência das campanhas na Bahía. 
EstáVamoS ila campanha: eleftoral de 1958, meu 
pai era candidato a Governador e o ilustre Dr. 
Rómulo Almeida era candidato a Vi ce-Governador 
na no~ê:hapa. Em Terra Nova, Munidplo baia
no, fiz~mos um comíciO com razoável presença 
de éspe$doris. Após o térTnino dos pronuncia
mentos dos candidatos a Governador, Deputados 
é lideranças locais, normalmente encerr_av~ o co
mfclo o Dr. RóffiulQ Almeida. Ele faJava sempre 
em tom professoral e laziã pronunciamentos de 
muitó conteúdo. Caiu uina chuVa torrenciaJ nesse 
día:Em plena praça fiCamos o Dr. Rómulo Almei
da e_eu- eu, segurando um guarda-chuva para 
ele não se__ molhai. Di:Zia para ele de: vez. em quan
do: "Dr. Rómulo, não há ningu(!m na praça. Va
mos encerrar o pronunciamento". Ele respondia: 
"Na praça não há, m_a;s nas janelas das casas 
há. muita gente nos ouvindo". 

Espero, Sr. Presidente, que outros Senadores 
me estejam ouvindo pelo serviço de alto-falante 
em seus Gabinetes, porque este é um dos assun
tos que obriga~ ri~ ente serão tratados nesta Ca
sa. 

VamoS:agOra assumir grandes responsabilida
Çe_s no _acompanhamento do Orçarriento e na 
fiscalização da aplicação _orçamentária, e temos 
que nos preparar para isto; Não podemos ficar 
aqui serido responsabilizados pelo que aprova
mos por decurso ·de prazo; temos que discutir 
essas questões; temos que examinar o que vem 
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para esta _Casa para aprovarmos. Não podemos · 
apenas homologar, referendar; temos que conhe
cer aquilo que teremos que aprovar. 

E nisto, Sr. Presidente, tenho-me batida, não 
·apenas como senaaor mas até como 1~>~_s_ecre- _ 
tádo da Casa: preparar a nossa assessoria técnica. 
Eles estão~se preparando para isto. Temos uma 
assessoria parlamentar do mais alto nível, temos 
assessores capacitados para nos dar este assesso
ramento de que vamos nec.~ssitar daqui por dian
te. Por isso fiz questão de fazer este pronuncia
mento hoje, fiZ questão de falar, mesmo com um 
comparecimento menor, devido ao adiantado da 
hora. Sei que, se perdesse esta oportunidade de 
falar pela Uderança do meu Partido, não teria 
chance tão cedo, porque isto infelizmente aconR 
tece. 

Há mais de 4 anos estou cOm um projeto de 
resolução para ser_aprovado por esta Casa, fazen
do com que aqueles que se inscrevam, com ,ante- _ 
cipação, tenham o direito de falar aqui, no Senado, 
e também para qae a Ordem do Dia tenha um 
horário determinado. Es_se projeto de resolução 
não é aprovado, porque temos a ditatura das Ude
ranças. Se for_ feito um levantamento de quem 
fala no SenadO, nonnalmente verificaremos que 
falam-os Uderes ou aqueles que falam pelas Ude
ransaS. Pior dg que isto, tomou-se praxe no Sena--
do ter-se I O minutoS para falar e se fala durante 
3 horas. E como fica o direito de cada um de 
nós? 

O Sr. Aluizio Bezerra - Permite-me um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. JmAHY MAGALHÃES- Pois não. 
Ouço- o nobre Senador Aluizio B~erra. 

O Sr. Aluízlo Bezerra- Nobre Sem:dor JtJta~ 
hy Magét)J:lã.~s, em primeiro lugar, parabenizo V. 
Ex' pelo prõnunciãmento, especialméllte quando 
JeitQ pelo Senador que é o 19-Secretário. Real
mente, V. ~ merece todo o apoio, porque visa 
dinamizar e democratizar o funcionamento desta 
Casa, tanto em função da oportunidade e da parti· 
c;ipação dos Senadores como no que diz r~speito 
à dinamização dos trabalhos. Estes são os dois 
pontos básicos: a democratização, a participação, 
a interVenção e a disciplina dos horários. Isso traz 
no seu bojo, como"cOnseqüência, o melhor apro
Veitamento do tempo para a apreciação das maté
rias submetidas à apreciação do Senado, e, assim1 

podemos dinamizar os trabalhos, não se aCUJ11u
lando matérias sucessivamente, de uma _sessão 
para a outra, pela ausência, pela falta de funciona~ 
!idade do Regimento. Neste sentido, aproveito paR 
ra trarisriiitir a V. EJt9 o integral apoio ao seu pro
nunciamento, muito oportuno, hoje, nesta Casa. 

O SR. J(ffAHY MAGALHÃES - Agradeço 
a V. E.l<', Senador Aluízio Bezerra. Estou muito 
Penhorado pela participação de V. Ex" nO meu 
pronunciamento. Vamos ver se conseguimos, a_ 
partir de agora, trabalhar juntos, para termos a 
nossa prerrogativa reconhecida, a prerrogativa de 
acompanhar a questão orçamentária, a sua apli
cação, debatendo_ess_as_questões,_e fisc~izar p 
GovernO: -- -

Como disse o_ Senador Ronan Tito em apc'nte -
ao nobre Senador Marc_ondes Gadelha, reaJmente 
eles estão estranhando o paPel do Senado, o pa-
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pel do Congresso, ·põrque ·não estavam acostu- Executivo contra a CPI da Corrupção tem sido 
mados a ver alguém interessado em fiscalizar o_s __ _êxatamente essa falta de compreensão d.p verda-
atos do Executivo. O que asslstünos da parte do deiro papel do Legislativo. 
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~s este assuntp fica para outra hora. 
Eea. o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 

bem!) · 

DOCUMENTOS A Q(JE SE REFERE O ORADOR EM SEIJ DISCIJRSO: 

EÃECUÇÃO FINAPlCEiaA uO ORÇAi'.lErrro I 
JenGiro- 1:::3., om C:8 mllhacs 

(011doa preliminaroGI ~:1 ~IlhC-::i' 

Jc.n.!S Jon.&7 
Jan-!7 % C:.UNCJ I 

Dlscrlminaç~o Corrloldo OGU·l:OC~~ . 
121 1111121 !:!l __ (1)/(JI__ 

A. Orçam111111o 1'rad.cionai (•I) (ol3.2761 {lLmt (~3.13-1.) (18,!5) Ul5.465) 

I 
(i:2,5) 

1. r;tt••IO Total 1 'i7 .6111 :~.uas l!a.3J~ 2.&,11 'J"i.&~ .... 
1.1. !nÇ'UIOS Bn.rtos ~13.607 36.JOJ Wi.llS 21,0 1:22.SV 7-C.:J 
1.2.1n~•n:ivos fJ.":t\s (J.O'>l1 (l.OOJ1 {A.8i1} {36,6) 5.0:57 (161,11 
1.:1. Emp:Cornp,- FNO/eac•n (12,8:Jl} \1.065) 1•.9lll 16C,2 i7,t67 (171,3) 

2. Lib•raçau STN 2.cc.m A5,656 211,.(]9 13,9 :u.o-r...a 1'2.0 
2.1. Trond. bt. M!Jn, .J.1.,1:n a.m 38,1..."'9 111.0) l5.11S (4'.1:.3) 
2.2. Ovtro' V1nculaça•s 10.tm' l,J.tS 6,2Aol 73.6 23.~ ''-' 2.3. Penoal• Encarços ("1) (' 1) 96.~ U,S15 68.669 39,9 40,1:.1 1:-fl.3 
2.A. Enc. Di,... Mob. f•d-.:ral 13,738 9,9'16 .46.301 r.o.3J 21.zn (05,5) 
2.5. Se!"V, Dl'l',ln!. E:d. 77,5SS .5,Z62 '2ol,31ol U,3 19.3!:8 '3,7 
2.6. f•n•oclol 3,3<0 .., 2,1t0 53,2 11.2'33 169.91 
2.7. Pin·Pr_oltrra 1,500 . 167 "' "·' '·"" 167.<) 
2.8. Rutoso p11g,ar '4 31.7S3 "' 672 .l,671,7 o i;7,0) 2.ii. Duo. Col'T':Jrcrniuadas !9.:::5 •• 60'1 21.:1<9 (9,5~ .t.t.91l 
2.1 O, Culros d•sonta 2,370 565 2:.617 19.<) •• CJ2 (~2.9} 

S. Or~:r.•nto de crédito {1H2J (•2) (' 2) (!Ul'O) ... '" . .. 1'3.~) 32.1 
1. thtuitc Total 32.065 ... .... . .. ~.?...O (50.9} 
2. Lib.rcçl!es srn 89.l7.4 ... . .. ... 1CS.7_.5 (17,71 
2.1. Finonc. Expcrt. Flnn 9,196 ... ... . .. lji,2U 10,2) 
2.2. R•f. Div. Micro Peq, M'ld. Empresa 21 ... ... .. . :m (91,11 
2.3. ~::lnltamonto Finonc. Esl. Mun •. u:ro ... ... ... .C,1~9 39.9 
2 . .C. S~M•am•n!o Fi11onc. Bccs. htaduc.ls o ... ... . .. 6,il.(8 (100.01 
2.5. Rd•nat. Olv. htarno {A.,..al T.N.) 35.190 ... ... . .. :s,7:.t "'·' 2-6. Finan~. Rurais 7,ll3 ... . .. . .. :c.&n m.sl 
2.7. Fi nane. Ag~induitrlais ll1 ... ... ... l,t'i'? (83.~} 

2.8. Fincnc. Po!ltica P~eço~ Agrlcolot 19.003 ... ... ... 23.tc:2 {19,5) 
l.IJ. E~:oou•s li.e';luiadores •.no ... ... . .. 3.119 51 ,l 
2.10. ~in. Comarc.Prod. Agroind. (Açúcar) 7.7911 ... ... . .. 3.172 t .45,3 

c. Vorioç~acorlta suorim1n!Ot 2(:lll1 9,356 .(3,J37 (<J,9) ... 
o. S..:~lo!c.l (A) + \11) +(C) <16,557) ... 

·c;6,3) 
• (i55,9l:)1 {Sl.O) I 

E. Olvida Mablllória hdtral 117,2$1 37.326 tn.a9" ... . .. l 
1. Colocoçõu l!q1Jida1 A79.G7a 136,765 633.4'15 {2-l,.t) ... ... 

I 
2. Rn;atn 3SI,C?6 9'1,<S'l 460.601 (2l.6) ... ... .i F. R"ult:do do Caixa éo Tesouro {C+ D.+ E} 51.':.:.5 ... .. . ... ll,:r...s ~A 0 

i•l) .... !~ \0/02/2a sb tir.ham sido OProp:riacio a muio~• éGso<;oUI <!• ~·noal o imcorld!'lcia Co CZ$66.119 mélhM1. huam, portcnlo, Ql 2?531 m11:'1~s o :zoor•or l~::11 c~· 
•~acemor••ndldos net ca:-11as dtt1uDrimcntc1; • t:CG pedem TU ciuas •liPI:co~eics: -- - · - - - -
Soii::il~~<5•s acun:~ Ccs ••otivai n•c•uidad~s au atta1::a no aor.o;lrlaçdo das d•sP:"OJ, • 
Q., c:uoHluer formo, o dilen:'IÇO s1r6 ccmp:t:n'cdo:l ncs !;b~roç<5u lu!\Jrat. 

l(~·~2)~0:•~·~'':'~·~d~··-·~·:'~':':''::''~'m~o~d:•~··~o~i'~"~':'~do~·~·~':'~''~'~'·~·~·;"'~'~h:·'~':':'':':":'':il:ld~o:d•::d•:d:•:d:•:•:••:•~·~1~9~~·:''~':":'":':'m~•':';';'"':':'~';•'~'~":';';':':'':":';''=':·.._---------------' 
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EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TESOURO NACIONAL 

(Março 1988 ·Dados preliminares} ,.,, ...... 
Olwh"l~ ....... ~riU J•A·~rJ•T cd ... u~ 

' OC:Miol%0% 

A.lltto.dt..dc. OrçornM~ta flocai{.U)+(,A.•I+(A.S] (1110.644) (2fc.J:I ,,, 
~''''I . ''I l'lll1J 46.6c12 ltt,l (U.S.OCO IQl,J 

A.l. l..; .. tQ diiP<'"Ivtl !1<1,1tG "' "' s:.osn ~31.1 tlll u Sf.o911' IVJ 
.\,.1,1, Re<olltl<M<!IQ bo.itG lU.ld :5-9401.:) "'·"' 1.7 611.:167 ... 
A,l,l.lnc..,IMa l11caio pOOS3) u, 2~5)· TI• .u11 •• (!6 25<1) lo& 21 
"-1.3..{mptftll,_ _.,P"il4tlof. {c~;~n~bvttt...il) {1~1} C)J.I%) "' "'' t15.7l. rn.m) 19.4 

A.t Vi...:ul~o3-n ~~ 595) 1114 7$6) {UJ /)O.&f 11,1 rm10..1 (13 11 
A.l.l, ff<INf.,lno:kn. o htociot t Munldjilol l:5.4.316) {171.6-IJ) {IXI.n'il) (~.6) H..-.'l"1JI t••:•l A.2.2. FirotociGI (IUS&) (:11.51'11 (li 276) 11!.J.5 (lt.sll ~~ 01 A.l.:t l'ln·frol.,.a ''""' (HJI) {9.7d) {4.21 (15.116) (d,OJ 
AlA Outtao voncul~õtl (16.•%1 !Jl,OOJ) {IB B"ôS) IIQ,J (l3.5U) (c51 

A.l. 1-lla di•ponn..lliquidQ (A.l]+/A.l) "'"" ;JS$..11(1 :la.<IOIJ \1,8} lU.OIS '·' A.4, \oóttoo;õ•s o<d.ncu•a• 12~~.5521 {~lll5) t'sa S1o1 "·' Jta9ml "'' A.~.l. V.nool• ..,.;arças 1ocloia (lt»_m). {2H.<~!.J) 1212 411) '" ll:l?.ll-U) 124,l 
' A.4.t E~tcugt>l diwoda ft\Qbilo~na l•d••al l57.17l) (109 710) i~~) •.• ,1611 •4&) '" "-'·~• ~Iço da div;Go lni.,!>O • .......... (l<l776) 17:1-..J'il) {7U31j ··' ,11».916) (4-1,5) 

.,t.,<1,4. O..lr<ll d•II)OI>QI {MJ~j (IS'J.~DI) (6:l.J:t8) 151,8 (1!5.690) •.. 
A.S. "l~~tiHd•calco· {3&.4:11) 11:1.711) '"'·']' (110,2} 

A.S.L.IIuzour P<Ji0' 1'J87 [13.281) I6.UO't) (9.Uio) :561,9 
A..5.l. '•larnoJ l'ln-l'ralerca ' .1,151 10.410' _:)1.101 166.6] 
~..3.. Voria~4o da1 Cor>lal d, &uprom•r>IOI (lS.:::Oll •o:~,, 11.3.238 {&.&.•J 

1. ; ... ha&;. or'om.n1a zkoulidlto (l,l}+tl . .l) [.37.7&9} [107.199) (137,191} rn.sl 
l.l.lt«•••a• própri111 &.e.%1 llT.2~1 m.JSJ tn 2) 
1.'1.t.ibt<'I>IOÕH SIN (1l1.38'JI tl21.J~7) CJt.Sl'S) t•.ll 
l.l. Yarl11o;óo &:.1 t11ntaJ d• 1'.1ptim•nl~t ~11610 IH61 
1.4. O••P'"'' StN {!1.~!-f·{i.3J (lO:Ô'IO} (2:19,U6) (b9.ml {2'Ul 
1.4.1, F.non_CtQ'I~otnfll d<U; Upollo<;Ón • fi11n (7.729} (2U2J) 128.7721 ::uJ 
1.4.2, Rtl.dJ-,..mk•o/pt-qlmool. tmpr..a o o {914~ 
14.:1:. Sçn•amMIO lman(, E"aJoo a muntdpioo {6.V2~1 (10 8JJ) {12.'1S6J 116.6) 
1 ••• 4. S!ln..:rn .. nlo flnor>e. h<!n.:aJ t~loduo•• • o {'11.~) 
I,&.S.Il•linonc. d'•ldo ul~rn~ la•lll l.N.) tne191 ('1UIJJ) 1~0.311) US ~I 
1.4.1!'. flnot>c;iam..,lo' n.coi• {JS,I61J (33.667') (9H41) ts~.71 
11.<1.7, J:inaW=m .. do1 oçroin.dustnail I~S3) {3.~60) (S,9ll) (•1 1) 
•• U, FioCII'Kiamanlo pgliti.:a! d. pt~os ogtlc.ol~ r.s.•mt l5U·~S) {73.701) (?:1,5) 
1.& '· [$1oqu•• '"il"lodoru [1.2b51 ~~ 7l9) ('I 741) (t:U} 
I.UO. fon. CO<'JI•r.c. prod. o~ro-.nd.. (QÇIÕcDI') D"""l l'UI~ (U<XI) (6,0] 

C.lewltodo ••~.lloanc•ira. ÔQ "''t'l"'""''" (")+IB) 
Cl18.:ml {394.119) 

I O.lt .. ...tttldo da. divida .....bUl&IQ !..JIRII 
: {D.I)+(O.:Z) 'T.!ÜII7 .. 71,101 l2•f50e "'·' lSI.:S.~ 

- "'·' D.l. 'EmiJOO.,. pelo 11olof llq<t\do (•:IJ ,$l!.7Vl 1.!>76 3'21 1.971.%r.! l:O..l) 
D.l.~•galn (ll:l.A\0) {1.09?.120) (l.fi.I'1.7U) (oiO.S) 

t. lt~ultod.. d. o:Wra w .•• oDU,. {Qf (1)) ·U'M fi.Oit 

l"llloll.oo:-.&...,l.r( 
t'11o....4o•<~·'"'_ ... ..._ ......... ~ ..... - ............. ~~ ........ "" ........ ,...., .. ~.-......__ ......... ~--"" .. t_ ..... _ 
("'t~ .............. __ .. '"""""_._..t ...... -

~~oo~oo----- ... -···-~·o~.- ............. -....._ .. _ ... 
,._,.,__ .... f.....,~......, ............. t.;.....;·~,.s.. ............ _ ................. ,.....; .. 

Durante o discurso do Sr. Jutahy Maga
JMes o Sr~ Loun'val Bapdsta deixa a cadeira 
da presidência. que é OcUjjada. pelo Sr. Fran-
cisco RoOemberg. -

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Çoncedo a palavra ao nobre SeM.dor Ne1son 
carneiro. 

O SR- NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadoi:es: 

EXcluindo-se Os campÕS- petrÕlífero:s de CamM 
pos, os maiores do País. mais de 60 por cento 
das reservas minerais do Estado do Rio de Janeiro 
estão localizadas no Município de Cantagalo, no 
noroeste fluminense. Na região que abrange Can
tagalo e o município Vizinho de CordeirO, encon· 
tramas uma das maiores reservas de calcário do 
País, numa extensão de 26,B mil km2. Já estão 
medidas 850 milhões de toneladas de calcário, 
mas a potencialidade global da região ultrapassa 
os 2 bilhões e SOO milhões de toneladas de maté
ria-prima de exc~lente qualidade para a: industria-

lização dq cimento. Em 199_0, o pólo cimenteira 
de Caiitagalo, que reúne dezenas de empresas, 
deverá produzir 1 O milhões de toneladas do pro
d~tº'- ou seja, 25 por cento da produção nacional. 
Cantagalo é o principal pólo fornecedor de cimen
to para a região sudeste do País, que consome 
c~rca de_ 60 por cento da produção nacional e 
que, em -1990, estará consumindo mais de 30 
mllhões de toneladas de cim_ento. 

7 Cantag~o possui, ainda, tradicional agricultura, 
pecuária de importância, indústria de laticínios 
e de ali.[nentos e movimentado comércio. Além 
dessa ctiv~rsificada vida econômica, que te~ na 
indústria cimenteira o seu principal motor, Canta
galo é lugar de turismo para quem procura lazer 
e paz num clima ameno, de muitas belezas natu
rais, e também lugar de turismo cultural,- pois, 
além de uma história que enriquece a História 
fluminense, a antiga VIla de São Pedro de Canta
galo é a terra do nosso grande Euclides da Cunha, 
pai da Sociologia e da Antropologia brasileiras. 
No Distrito de Euclidelânclia está a casa onde 
nasceu o genial escritor e, na sede do município, 
o monumento do seu mais ilustre filho. T odes 
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os anos, intelectuais de todo o Pais e até do exte
rior, acorrem à bela e pacata Cantagalo para parti
cipar da Semana de Euclides da Cunha, quando 
é divulgada e discutida a obra ciclópica desse 
insuperável brasileiro. 

Sr. Presidente, há alguns decênios fundona em 
Cantagalo, uma eficiente agência _da Fundaçã.o 
Instituto Brasileiro de Geografia- e EstatíStica·
IBGE -, serVindo ao município e a vários murü
cípios vizinhos. coletando e tabulando dados so
bre a realidade sócio-econômica, política e cultu
ral da região, abastecendo os centros de informa
ção da Fundação e de outras instituições públicas 
e particulares do País. 

Sr. Presidente, não se sabem as razões, nem 
com que intenções, mas uma noticia infeliz circula 
em Cantagalo: a disposição do Governo de fechar 
a agência do IBGE no município, punindo toda 
uma região economicamente vital para o Estado. 

O agouro, Sr. Presidente, vem no rastro de outra 
medida já consumada tão, ou mais, desastrosa _ 
do que essa: injustificadamente, foi fechada a Re
presentação da Previdência Social Rural, do anti· 
go Funrural, no município, causando muito trans
torno, promovendo mais dificuldades para a sofri
da classe dos trabalhadores rurais da região, mi
lhares deles, bem como aos pequenos agricul· 
tores que, agora, estão sem atendimento, sem 
ter a quem recorrer para fazer valer os seus míni
mos direitos e garantias de cOntribuintes e segu-
rados. _ 

Sr. Presidente, o fechamento do escritório do 
Funrural em Cantagalo foi mais um golpe contra 
a resistente agropecuária do noroeste do Estado 
do Rio e o iminente encerramento das __ atividades 
do lBGE na regiãO, ·se concretizadO, conStituíi"nais 
um caso de_ desprezo àquela população. Apela
mos para o tirocínio e a competência .do Senhor 
Ministro da Previdência e Assistência Social, Rena
to Archer, para que seja imediatamente reaberta 
a Agência do Funrural em Cantagalo; ao Ministro 
do Planejamento~ João 6atista de Abreu, a quem 
o lBGE está subordinado, também rogamos sen
sibilidade e compreensão para que o infausto ato 
não se consume, em prejuízo de toda uma região. 

Era o que tinha a dizer, Sr.' Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senado_r Lourival 
Baptista. 

O SR- LOORIVAL BAPTISTA (PFL -SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.}- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Cumpro o dever de registrar nos concisos limi
tes deste pronunciamento, o centenário do n·asci~ 
mente do inesquecível médico obstetra Doutor 
Carlos Moraes det_Meoezes,nascido a 11 de maio 
de !88&. · - ·~ ~ _ . .. . ~ 

Ontem, em Sergipe, a data foi relembrada com 
Justificããa-elnoção e imensa sallâãde, não apenas 
o seu jJrematuro falecimento a 11 de.agosto.de 
1944, mas, sobretudo, a luminosa trajetória de 
um médico profundamente humano e eXcepdO
Iialmente contente, qÚe dedicou toda a. sua mode
lar existência ao exercíciõ da meclicina como um 
admirável apÓstolo a serviço de todOS quantos 
o procuravam, notadamente os segmentos mais 
pobres, carentes e vulneráveis_da população. 

Foram programãdas entre outras os seguintes 
eventos: aposiÇão do seu retrato na Secretaria 
de Segurança Pública, da qua}_ al~m de médi~o 
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foi um dos Diretores; sessão solene na Assembléia 
Legislativa do Estado; missa comemorativa na 
Catedral Metropolitana e sessão_ especial, na So~ 
ciedade Médica de Sergipe. 

Os atributos de wna bondade incomparável, 
acoplados ao reconhecido talento profissional, 
transformaram, por assim dizer, desde o início 
de sua carreira, o Doutor Carlos Menezes, em 
uma autêntica legenda viva. o perfeito "médicu 
de família" - figura que a medicina modem<' 
tanto deseja reviver -, através de um desem~ 
penha quotidiano como amigo, conselheiro e 
educador. 

Bastaria assinalar que o Doutor Carlos Menezes 
não costumava cobrar de ninguém mais pobre 
do que ele, porque conhecegor dos seus clientes, 
sabia que não podiam pagar, como também da 
maioria dos ricos que o consultavam, também 
não cobrava, porque eram seus amigos. 

Este é, apenas, um· dos mOtivos pelos quais, 
tendo uma ir;neJ;lSa clientela, morreu pobre, apesar 
de todas as cirqmstâncias adversas, os·seus fJJhos 
foram excepcionalmente bem educados e con~ 
quistaram posteriormente posições de relevo. 

O povo se reuniu, e Sergipe assistiu, então, 
a um comovedor movimento de solidariedade hu~ 
mana, quando a casa em que residia o querido 
médico desaparecido, foi adquirida e entregue 
à familia, livre de qualquer ônus. 

Conheci o Doutor Carlos Menezes em São Cris~ 
tóvão, onde trabalhou, até o seu falecimento, co
mo médico da Empresa Industrial Sáo CristóvãO, -
pertencente à firma Pedro Amado, Fábrica "Pêxb1, 
da qual também fui médico, tomando~se tão que~ 
rido a toda a população da cidade, principalmente 
dos operários, que tive a satlsfaçáo, na qualidade 
de Prefeito eleito do Município, de construir uma 
praça com o seu nome, a fim de evidenciar, atra· 
vés dessa homenagem, a gratidão e o reconhe~ 
cimento do povo de São Ciist6vão. 

Não me seria )[dto, portanto, como um dos 
amfgos e admiradores desse insigne médico que 
soube dignificar a profissão e honrar a sua terra 
e sua gente, deixar de inserir nos Anais do Senado 
Fedefal o registro do centenário do seu nasci· 
menta. 

Ao mesmo tempo associo-me à saudade e às 
recordações de S. Ex.' viúva, Dona Guiomar Souza 
de Menezes, dos seus filhos Sylvia, Sebastião, Lu
ciano, Antônio, José e Maria Augusta de Menezes, 
bem como dos 15 netos e lO bisnetos que constí· 
tuem essa admirável e ilustre famí1ia sergipana. 

Encerrando estas breves considerações, re· 
queira a incorporação do sucinto discurso pro
nunciado por João de Aquino, um dos seus ami· 
gos, por ocasião do sepultamenk1 do saudoso 
Doutor Çarlos Menezes, como documento que 
condensa os sentimentos de respeito, estima e 
admiraçáo de todos os sergipanos pelo notável 
homem de bem e exemplar médico desapare
cido. 

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

ORADOR EM SEU DISCURSO: 

Brasileiros descobri~vos! 
Não é, senhores, que eu vos peça para desco

brides as cabeças. Isto já o fez o vosso ·dever 
clvico. Não, senhores! O que vos peço, é descobrir 
o coração para comigo sentir e com Sergipe e 
o Brasil, a morte do grande amigo que éfi'lte vós 

está inanimado; o- Dr. Carlos Menezes. Com o 
passamento para o além desse valioso médico, 
do amigo da classe pobre, do cidadão de raros 
dotes morais que foi Carlos, não só perde a sua 
família, mas a coletividade sergipana, a classe mé
dica, um dos seus maiores valores, perde Sergipe, 
perde o Brasil. 

CARLOS MENEZES, meus Senhores, não fez 
da medicina o veiculo de sua fortuna. Não a coJTl· 
preendeu como sendo um meio de enriquecer, 
porque dela fez um -sacerdócio a bem do povo 
a quem amava com carinho paternal. 

Viveu para ela e não viveu dela. Viveu pobre 
toda sua vida e bem pobre nos acaba de ser 
roubado pela parca que, como_ o destino da hu· 
manidade, a todos nivela. Que o digam os médi· 
cos, seus colegas, dos seus predicados, das suas 
virtudes, do seu valor, da sua bpndade. E, notai 
bem, senhores, eu não falo aqui em nome da 

- Classe médica de Sergipe, mãs em rlome do povo 
pobre deste Estado. que comigo chora lamen
tando amargamente a perda do seu grande e 
devotado- amigo. Diante do túmulo aberto para 
receber o corpo do salvador das mulheres pobres, 
do amigo dos lares menos favorecidos da fortuna, 
deste que não media sacrifícios físicos ou finan
ceiros, para atender a um chamado a qualquer 
hora do dia ou da noite, fosse para o pa1acete 
do rico ou para o choupana do pobre, eu fina1izo 
com _as palavras do grande apóstqlo Sã_Cl' Paulo, 
que vem a propósito para CARLOS MENEZES: 
-..Acabei a carreira, guardei a fé e agora entrarei 
no reino". 

(Discurso feito por João de Aquino, por ocasião 
do sepultamento do Dr. Carlos Menezes.) 

Aracaju, 11 de agosto de 1944. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- ConCedo ã palavra ao nobre Senador Nelson 
Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC. 
Pronuncia o seguinte discurso,) -Sr. Pregjdente, 
Srs. Senadores: 

No l.!ltimo dia 27 de abril, o Plenário do Senado 
aprovou, por 1.manimidade, brilhante parecer oral, 
da lavra do ilustre Senador Iram Saraiva, favorável 
ao Projeto de Lei que declarou feriado nacional, 
destinado às comeinoraç:ões do Centenário da 
Abolição da Escravatura, o dia 13 de maJo de 
1988. Depois de historiar _a trágica saga dos ne
gros em nosso País, a sua doação "num holo
causto de suor, sangue e lágrimas", através de 
sua força de trabalho e da inestimável contribui~ 
ção de suas culturas à construção de outras tan
tas, de uma civilização brasileira, o Senador narrou 
a trajetória abolicionista, seus principaJs passos 
e personagens, que culminou na assinatura da 
Lei Aurea, pela Princesa Isabel, extinguindo a es~ 
cravidão no Brasil. 

O pareCerista, ao concordar com a comemo· 
ração do Centenário da Lei Aurea, afirmou, po
rém: "A Abolição não está consumada", e, strr~ 
preendentemente, propôs uma retomada da ideo
logia abolicionista, uma atualização de suas teses 
e-lutas, nurn:a contemporaneidade que apenas 
alterou formas de escravidão, mas não libertou 
ou integrou efetivamente o negro na sociedade 
brasileira. 

Sr. Presidente, atendo ao chamamento do nD-> 
bre Senador, respondo afirmativamente à sua ma~ 
nifestação e à sua denúncia, com uma oração 

Sexta-feira 13 1391 

ein homenagem aos negros de todo o mundo, 
especialmente aos negros brasileiros, quando se 
registra o Centenário da Abolição da Escravatura. 
E venho fazê-lo inspirando-me em um dos doeu~ 
mentes, mais verdadeiros, corajosos, sérios e rea
listas que a Nação conheceu nos últimos tempos. 
Trata~se do documento "Ouvi o clamor deste po
vo", texto-base da Campanha da Fraternidade de 
1988, da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil - CNBB. O grande e inesquecível Papa 
João XXIII, em sua Carta Encíclica Pacem ln Ter
ris, ensinou: 

"Em uma convivência humana bem cons~ 
tituída e _eficiente, é fundamental o princípio 
de que cada ser humano é pessoa; isto é, 
natureza dotada de inteligência e vontade li
vres. Por essa razão, possui em si mesmo 
direitos e deveres, que emanam direta e si
multaneamente de sua própria natureza. Tra~ 
ta~se, por conseguinte, de direitos e deveres 
universais, invioláveis _e lnalienáveis". Entre 
esses direitos está a liberdade e todos aqueles 
próprios da dignidade hLlrTlana. Milênios an
tes da Assembléia das Nações Unidas proda~ 
mar a "Declaração Universal dos Direitos Hu· 
manos'' como sendo_"o ideal comum a ser 
atingido por todos os povos e todas as na~ 
ções", a Bíblia- "livro da revelação de Deus 
e da história de sua aliança com os homens", 
livro-da história do povo de Israel, livro norma~ 
tivo e prOfético, "HVTo da utopia do Reino 
de Deus, do novo céu e da nova terra" -
a Bíblia já ensinava cousas da razão e da 
fé, do Reino de Deus e deste mundo que 
vivemos. Qwmdo, pcir exemplo, aquela De
claração dispunha que todos os homens nas~ 
cem livres e iguais em dignidade e direitos, 
e devem agir em relação uns aos outros com 
espírito de _fr~temidade, o Senhor já dizia pela 
boca do profeta: ''Proclamareis liberdade na 
terra a todos os seus moradores"; "Homens, 
vós sois irmãos: por que vos ofendeis uns 
aos outros?". Qua:rldO- ó 49 artigo da beclar
ção proíbe toda escravidão ou servidão, o 
Uvro da ProfeCia de Isaías assinalava: "O Se
nhor enviou-me a proclamar libertação aos 
cativos e a pôr em liberdade os algemados". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. quando se co~ 
memora a abolição legal do trabalho escravo no 
Brasll, a Igreja Católica no Brasil, esta Igreja divina 
e humana, apostólica, participativa, plena e assu
midamente cristã, no seu mais profundo sentido, 
quis que o tema da presença do negro na socie
dade brasileira fOsse objeto de reflexão e análise, 
por parte não apenas dos católicos mas também 
de todos os homens e mulheres de boa vontade, 
na direção de uma sociedade mais justa e fraterna. 
~não só ·as negros foram apanhados pela oração 
e a ação, pelo estudo, o diálogo e a busca da 
verdade, elementos indispensáveis "à conversão, 
à reconciliação e à fraternidade", segundo a Igreja. 
Os demais marginalizados e oprimidos de nossa 
sociedade, os índios, os trabalhadores rurais e 
urbanos. as mulheres empobrecidas, os menores 
carentes, os discriminados, todos os empobre
cidos_e injustiçados também mereceram "a devi· 
çla atenção evangelizadora e libertadora" em to
dos os pontos do País. 

Exilaçl_os, pela violência, da sua terra - África, 
cálido ú~ero onde viviam; amordaçados, atrelados 
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a.os navios de miséria e dor que realizavam um 
Vergonhoso tráfico e çomércio de setes humanos, 
Submetidos pelá tortura e o castigo -os negros 
Vieram povoar esta terra, construíram-na num 
martírio de quatro séculos de escravislão, doando 
'e violentando suas milenares culturas cósmiç_as, 
místicas e mágicas, colocando no cadinho da na
cionalidade, o seu sangue, os seus valores, todos 
os seus saberes, fazeres e sonhos. A einpresa 
colonial, sua riqueza e seus crimes, foram Cot)S· 
truídos à custa do_ tr;:ilialho escravo. Toda a produ
ção econômica, toda a sociedade, em seuS múlti
plos espaços, se assentavam sobre o sistema inju
rídica, desumano, anticristão e torpe- da escra
vidão. De todos os africanos aprisionadOS Enrazi
dos para o Novo Mundo, 40% (qua-rentaPOt cen
to) estavam no Brasil. Somente no século passa
go, um milhão e meio de negros c:hegãr~m da 
Africa acorrentados. 

A Abolição da Esc:ravatura não foi u~ ~to de 
generosidade Qo Império _do Brasil, do$ proprie
tários de terra ou da burguesia na<::ional. A nova 
fase do c.apitalismo, transformado pela Revolução 
Industrial dava seus primeiros passos no Brasil 
Depois que o tráfico negreiro trafisformou-s.e em 
"contrabando", e a lavoura de café teve nõtável 
crescimento em São Paulo, Minas e Rio _qe Janei
ro, o<::upando grandes «:entingeOtes imiflratórios 
europeus, decorrentes de uma pOlitica da manar~ 
quia, a mão-de-obra escrava tomou-se muito ca
ra, dispendiosa e antieconõmi_ca, rrente às novas 
exigências produtivas. Por outro lado, a AboUção 
foi uma conquista; o resultado d~ uma longa e 
penosa luta civilista, juridi_c:a, legiSJ.ativ8, Politica, 
humanística e cristã de muitos intelectuais, ho
mens públicos, advogados ejoffialistaS. Nas Câ
maras, nas tribunas, na imprensa, nas letras, nos 
tribunais, nas cátedras, n~ ru~s. pontificaram bra
sileiros notáveis, como José Bonifàcio e seu pen
samento polític::o progressita e equilibrado, e a 
pena vtbrante de EVaristo d~ Veiga, ambos _conde
nando a escravidão que garantia a grande proprie
dade e <::onç:entrava negócios e riquezas; Tavares 
Bastos e seus projetes de lei que previam a substi
tuição progressiva da mão-de-obra escrá'va e a 
ocupação dos libertos; o Vis<;tiõ.de de Jequitinho
nha e a defesa intr,:~.nsigente, no Instituto dos Ad
vogados, das teses juridicas que-provavam a ilegi
timidade d<:i escravatura (no que o acompanhou, 
mais tarde, Rui Barbosa) e a sua pregãção por 
uma reforma agrária nadonaJ; Perdigão Malheiro 
e o seu ensaio histórico-jurídico-social sobre a 
escravidão, fundamental para a-compreensão 
científi<::a do sistema; Pimenta Bueno e sua insis
tente ação legislativa pela Abolição; Lulz Gama, 
André Rebouças e José do Patrocinio, arautos 
brilhantíssimos das lutas de lib~rtação; Joãquim 
Nabuco, genial, insuperável, criador do clásSico 
··o Abolicionismo"; Almino Afonso, deputado -e 
senador, o vibrante advogado, tribuno, escritor, 
professor, político potiguar, "o bugre" para al
guns, "o erudito latinista", temido pelos monar
quistas, considerado pOr José do Patrocínio, "o 
orador fecundíssimo" e -sua campanha abolicio
nista e republicana, itinerante, missionária, pelo 
Norte e Nordeste do País, que antedpou a liberta
ção no Rio Grande do Norte, Ce.atá e._('\ll'i"àZonas; 
Castro Alves, o poeta condorefro e libertário, con
temporâneo e eterno, e sua literafura épica, humá
nista, universal; o Sei1ad0r SllYeira da Mota, um 
incansável trabaf_hador da Aboiíção, que já em 

1857, apresentava proposições de libertação, co-
los_ando o Sena<!_Q na vé!nguarda emandpado-
nista - - ·- -

Mas, Sr. Presidente, a Campanha Abolicionista 
não teve soinente estrelas nas suas elites intelec-

~ tU~ís e políticãs~ ·Quantos heróis anõnimos, quan
to negros, com a ~a força e o seu sangue entre· 
gai'am suas vidas à causa da libertação? A História 
oficial, a história do branco, nã.o reglstro_u, nem 
registra, essa· realidade. JO_e!quim Nabuco escre
veu_ que, antes, já na Independência, os negros 
foram os grandes artífices, os parc-eiros ocultos, 
fazeram uma conspiraçã"o silenciosa e generali
zada em favor da soberania da pátria, pois acredi
tavam que, logo após o grito do Ipiranga, inevita
velmente viria o fim da Escravatura. Porém, o 
País teve de esperar mais de sesSenta anos, para 
abolir o imoral sistema, que foi seguido três anos 
após,- p-ela Proclamação da República. Assim, os 
Quilombos, verdadeiras repúblicas étnico-cultu
rais, belo e heróico episódio da luta de resistê:ncia 
e libertaç-ão do negro, não é contado pela História_ 
oficial. Os Quilombos eram aldeias livres e prote
gidas, tentativas de sobrevivência, onde o negro 
realizava-se como peSsoa, como farrúlia, como 
comUnidade. Era uma alternativa de organização 
social e política, onde exercia-se plenamente a 
c_ultura negra e acontecia tudo que era negado 
àquelas populaçõeS no regirrte da escravidão, a 
c:::~m.~~at: pelo respeito à soa dignidade como pes~ 
soa humana, Seguido pela justiça do trabalha, 
dísponlb_ilid<!.de de terra para cultivar, habitação, 
enfim e sobretudo, a liberdade. Eram "projetes 
de_ liberdade e_ espaços de libertação". Sabe-se 
que existiram QU:ilombos rio Guaporé, no alto Rio 
Branco; em Roraima, no Maranhão, no Nordeste, 
em Minas, em São _Pé!culQ e no S_ul. Em Santos, 
no litoral pauliSta, o QliilombO-do-Mo"rro da-Jaba
quara reuil.ia dez mil negros, fugidos deis fa2;endas 
de c:afé da região. Houve Quilombos de duração 
efémera, destruídos por inciirSóeS ~sangrentas e 
vingativas, e outros que resistiram bravamente aos 
exércitos dos br~cos. Q mais importante e famo
so deles foi O Quilonibo na Serra da Barriga, em 
Alagoas, que sediou a heróica República dos Pal
mares, estabelecida pelo líder Zumbi dos Palma
res, considerada "a mais bem sucedida aventura 
libertária do povo negro em nosso País". Palmares 
chegou a abrigar cerca de 20 mil escravos fugidos 
do chicote e dos gn1hões, resistiu a quase-setenta 
anos à.s operãçóes mílitares do Governo, Em 
-1693, o Quilombo foi destruído, milhares de ne
gros chacinadOs por um exército de mais de 6 
mil soldados mercenários, após um mês de cerco, 
quando_ a popUlação não tinha mais munição-nem 
alimentos para suportar. O massac:re constituiu 
um -dos maiores genoddios já consumados nesta 
Terra de_ Santa cruz, c:rlme sem dimensões perPe
trado pelo Estado, epis6dio ora ausente, ora dissi
mulado pela Historiografia oficial, Dois anos após 
a destruição de Palmares, Zumbi, que _conseguira 
escapar, foi c::apturado e morto. Peqaços do seu 
corpo, tal qual o de Tiradentes, foram expostos 
num poste, em··praça pública, no Recife, corno 
exemplo intimidatório a qu_em tentasse escapar 
ou resistir à escravidão. 

Sr. Presidente, Zumbi está vivo e assim deve 
perma:rleC:ér na alma de todos os negros, de todos 
os ·brasileiros, como líder e mártir da bberdade -
e da integridade de_um povo, De Zumbi, de Palma
res, de todos os Quilombos, conStituídos nesta 
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"Afrk:a brasilei-rà:;', recebemos não apenas-a he:. 
rança material de t~do que os negr:os ~~f!Struíram 
neste País, E não há nada, Sr. Presidente, nesta 
terra, que não tenha o seu traço, a marca do 
negro. Em cada pedra, cada edifido, cada cami
nho, rio ou mar, campo ou serr<:!; em cada história, 
saber ou arte ~tão fmcados uma lágrima e um 
gesto do negro, uma idéia OU uma gÕta do ScgJgue 
de um inTião d'África. E eu dizia que os Quilombos 
constituem também urn.legado espiritual, cultural 
e político, um patrimônio de valores m_orais e reli
giosos de um povo que se autopreservou e reSis· 
tiu, que con_tinua Vivo, apesar de violentamente 
torturado, que não pode se afastar do "projeto 
âe libertação que nasce dos Qróprios oprimidos 
e, por isso, tem _s_entido para todos os pobres 
de ontem e de hoje'", 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o processo de 
coisificação do homem negro através de quatro 
séculos de escravidão deixo_u não apenas dcatizes 
visíveis, mas produzil..f chagas que aínda estão · 
abertas. Eis a1guns exemplos dessas cruéis mar
cas que ainda gravam a vida dos negros na socie
dade atual._A. de$V~orização pelo sistema vigente 
de qualquer tipo de trabalho manual, remunerado 
com salários miseráveis, decorrente da menta
lidade escravista que ainda permanece nas rela
ções de produção._ que tam)>ém dificulta o acesso 
do trabalhador à terra, aos ·in_strumeDtos de traba
lho e aos bens sociais, c__oncretizada na grande 
distância entre as rendas dos pobres e da elite. 
Na sociedade de classes, no sistema capitalista, 
o negro carrega uma dupla herança da escra
vidão: como pObre sofre a marginalização como 
a maioria da população, ~. como o negro, é vítima 
do ra<::ismo, que no. Brasil, quas~ sempre não 
é assumido, porém· dissimulado, velado, masca~ 
rado, até mesmo inconscien_temente manifesta
do. O pre<::on<::eito ra!:ja1, moléstia de difíç:il extirpa
ção, dificulta o pleno exercíCio dq_s dfreitqs_ dos 
negros na vida nacional. O inconsciente col~ti.võ 
dis_semina a mentira cultural çia inferioridade d_Q 
negro, por ele mesmo, às vezes, introj~da, não 
assumindo a sua negritude, e comportando-se 
conforme os padrões do branco. A teoria do bran
queamento, que prega ã superioridade da raça 
branca, que tem suas origens na Europa no sécu
lo passado, e entre nós fqi divulgada por Oliveira 
Vianna, propõe o bran<::o c::omo ideal estético e 
s6cio~cultural, prega o desaparecimento de outras 
ewas e quer negar a realidade da nosSa soCie
dade multi-êtnic:a e pluricultural. Es~_ ideolog_ia 
do branqueamento está ·flagrante na politica de 
imigração adotada pelo País, a partir da Abolição, 
prevalecendo até mesmo após o final da Segunda 
Cirande Guerra. Como resultado de todas essas 
manifeStaÇões' de hiPocrisia e d.issini_ulaÇão, te
mos a "democracia racial", controvertida evidên
cia alardeada por alguns cientistas cõrno Gilberto 
Freire, cUja mais eficaz conseqüência é esconder 
as enormes diferepças entre_ brancos e negros 
em nosso Pais. A "democracia racial" é bem 
exemplificada nas c:::élebres frases "negro de alma: 
branca", ou "nesta terra não há rac_ísmo porque
aqui o neQro sabe qual é o--Seu Iugaf", e outras · 
hipocrisias. . . , _, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores." quàrenia e três 
por cento -da população braSileira é _constitui;ída 
de negros -ou têm .Degros em sua ascendência. 
São mais de sess~nta milhões dEi brasileiros. O 
Brasil, Sr. Pl-esidenté; é o segundo país dO-mundo 
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em população de origem negra. Somente a Nigé~ 
ria está à nossa frente. Mas, impressionantemente, 
os negros na o habitam todos Qs ,segmentos sócio
econômicos, as várias profissões, nem está pre
s_ente em todos os níveis educaclonais. Eis algu
mas informações básicas SObre ·a extre:ma sitUa
ção de desigualdade e injuStiça· na qual vive ó 
negro no Brasil, seqüela de escravidão e conse
qüência das práticas racistas e discrir:ninatóri~_s 
que persistem em nosso meio. O dado' mais elo
qüe"nte- e· perverso -de todos: os brancos ~epre
sentam cinqüenta e sete por cento da força de 
trabalho e ficam com_ setenta e dois por cento 
do rendimento, os negros e pardos representam 
quareta por Cento da força do trabalho e ficam 
com apenas vinte e cinco por Cento da renda 
nacional. Os negros pfeenchem a quase totali
dade das ocupações "manuais", rnGtl-r_emunera
das, nas funções subalternas, nos setores profis
sionais_mals desqualificados, onde predominam 
a desorganização e o subemprego. A exigência 
de "boa aparência" é, na verdade, um cruel eufe
mismo para exdulr candidatos negros a um posto 
de trabalho", denuncia, com I"E'!alismo, o docu
mento da CNBB. No Brasil o chefe de famllia 
branco recebe. em média, 4,8 salários rriínirilos, 
enquanto um chefe de família negro recebe, em 
média, apenas 1,7 sa1ário mínimo, e o pârdo 2,5 
s. A situação da m_ulher negra chefe d~ familía 
ainda é pior: enquanto que a branca recebe, em 
média, 2 salários mínimos, a negra fica, em média, 
com apenas O, 7 salário mínimo, e a parda com 
0,8 salário mínimo. A maior parte dos trabalha
dores e trabalhadoras sem carteira de trabalho 
assinada é formada por negros. que não têm aces
so às já escassas garantias da nossa ~inqüen
tenária legislação trabalhista. Em _síntese_, pode
mos afirmar que os negros em nosso País ocu~ 
pam quase toda a base d<\l_ pirâmede :;ocial e, 
praticamente, desaparecem em seu vértice. São 
os personagens da miséria, da fome, das doenças, 
da_ marginalização~ permanentemente segrega
dos, são _os exemplos da baixa qua1idade: de vida 
do nosso povo, dos maiores atentados à digni
dade da pessoa humana. 

Na educação e no CJCe5$0 e usufruto dos bens 
da ,cultura, a sitllação é vergonhosa: o índice_ da 
analfabetismo da populção negra _economica
mente_ ativa é duas vezes s_uperíor ao fndlc_e refe
rente à população branca. O bra5!fl~ir9_br_~ncQ 
estuda em média 4,8 anos, enquanto o negro 
apenas 2,1 anos e o pardo 2,8 anos. Enquanto 
9,1 por cento da população branca tem 1 O ou 
mais anos de esc:olarizaçáo, apenas 1,1 por cento 
dos negros e 2, 7 por cento dos pardos alcançam 
o mesmo tempo de escolaridade. Menos de 1 
por cento dos negros no Brasil 01ega à universiR 
dade. Nos currículos escolares, a cultura do negro 
e sua presença na formação sócio-cultural e eco
nómica do País é diminuída_, deturpada ou elimi
nada dos livros, escritos_ com a ótica preconcei
tuosa do branco colonizador _e seus referenciais 
europeus. Também são vistos corno periféricos, 
irrelevantes ou "fold6ricos" {no pior sentido elitis
ta) os aspectos de raiz africana nos múltiplos uni
versos culturais brasileiros, já que os padrões_de 
beleza, cultura e_cMlidade são brancos. descartan
do-se os elementos do índlo e do negro. Igual
mente nos veiculas de comunicação social, os 
negros, geralmente, aparecem, como _personaR 
gens acessórios, secundários ou ltgados a atas 
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anti-sociais. Convém, ainda. assinna1ar, o drama 
da mulher negra explorada e violentada, da sen
zala até _à favela, discri_minada enquanto mulher, 
enquanto pobre e enquanto negra. Em toda a 
História do Brasil ninguém sofreu, com a escra
vidão e suas seqüelas, __ tanta desestruturação_ psi
cológica e social corno o grupo feminino negro. 
Da mesma forma, discrlminado e injustiçado, no 
~aminho do abandono, da criminalidade, está o 
menor negro, menino e- menina. Não é àRtoa, Sr. 
Presidente, que o· negro é o maior contingente 
da população carcerária do Pa!!>· A escravatura 
desintegrou a farru1ia negra, que até hoje não con
seguiu se reestruturar, devido à forma _insensata 
e perversã cOmo foi decretada, lançando os ex-ca
tivos, sem terra, .s.em trabalho, sem meios, ~m , 
direitos, na selva pré-capitalista no final do século 
passado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o negro sobre
Viveu, o negro resiste, luta, cria, constrói e sonha. 
Na verdade, um povo forte e bom. Mesmo ferido, 
diSperso e m~saérado, as suji]S culturas, _riquísR 
símas e sustentadas por valores relígíosos, preser
vararn.a identidade das pessoas e_dos grupos. 
O conceito amplo de "família", seivado pela reli
giosidade, que abraça toda a etnia, cuja máe é 
a África, simultaneamente "terra prometida" e 
.. paraíso perdido", distante e perdida, ajudou a 
sobrevivência do povo negro, porque para ele, 
-''a vida: é sagrada e supera a força da morte". 
O 'Confronto e -o sincretismo com a religião critã 
favoreceQ a recomposição do mundo divino e 
espiritual do negro. As devoções do povo negro
e a presença do sagrado nas suas expressões 
c;aldearam todos os universos da civilização brasi
leira, hein ComCr ~s- c~lebrações da fé católica 
sob símbolos e ritos da cultura africana, cristali
zaram valores, fortificaram laços de-fê, esperança 
e solidariedade. 

Sr. Presid~nte, !i escraVidão do negro teve mui
tos senhores e outros tantos cúmplices. A Igreja 
Cat61íca, Apostólica, Romana, foi uma das parcei
ras, ora-por éiÇão," ora por omissão ou covardia, 
de muitoS crimes paraticados, em nome de Deus, 
contra o povo negro. A própria Igreja Católica, 
através da CNBB, num humilde exercídio de autQ
c:rítica, se autoproclamà "Igreja santa e p~cadora" 
~afirma: 

"A escravidão, o racismo e __ a_discriroin<J: 
----, ç_ã_o, presentes na história da socledade, es

·_· tão, tarTiD~m na hist.6ria da Igreja'li. A lgrejâ 
- _ dos séculos YY e XVI legitimo_u a escr~dã.o, 

com a divulgação de diversos esc:ritos papais. 

Houve, é certo, vozes que se levantaram contra 
a ~scravidão dos índios, tanto na América espa
nholha corno_ na portuguesa No Brasil, Manoel 
da N6brega, José de Anchieta e Antônio Vieira. 
Mas em relação à, escravidão dos negros, quando 
não foi indiferente, a Igreja procurou até justifica
tivas bíblicas ou históricas para mantê-la. No pe
ríodo colonial, cre_es_cravidão dos negros nasAmé-

. riqi_S, poucos se insurgiram contra a prática absur
da e _desumana, clamando apenas por um trata
mento mais humanitário para os cativos e não, 
efetivarnente, pela abolição do regime. As ex:ce
ções foram o Frei Francisco José de Jaca e Ara
gão, !)a América espanhola, e, no Brasil, dois jesuí
taS-- que, corajosrirnente, na Bahia, condenaram 
publicamente_ a escravidão: os Padres Gonçalo 
leite e-.Miguel Oar,c:ja, _ambos perseguidos e des-
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terrados, A oposição ~xplfcita, oficia] d~ Igreja à 
escravidão dos negros só viria em 1839, com 
a publicação_ da b\f!a ln Su]H"e!lliS, d9 Papa Gre
gório X\11. No Brasil, atenderam à ordem papal, 
escrevendo Cartas Pastorais pleiteando o fim da 
~cravidâo:_em 1840, D. Antônio Ferre[ra Viçoso, 
Bispo de Mariana, Minas G:erais; em 1846, segui~ 
dos po~ outrgs. alguns, i~dusive- parlamentares, 
que participaram da Camapanha-da Abolição. Po
rém, o gi'ahde desta.que da Igreja na luta contra 
a escravidão foi D. Joaquim José_ Vieira, Bispo 
de Foratalez:a, Ceará, qUe, cinqüeflfa anos antes 
da Lei Áurea, já condenava oficialmente o sistema 
e, depois, condarnou os fiéis a "providenciarem 
educação e trabalho para os ex-esr:ravos". Não 
obstante as manifestações papais, o Vaticano adR 
mitia a liceidade da escravidão em muitos países. 
Somente a pãrtir do pontificado de Leão XJD, a 
condeMç:~o da Igreja passa a ser _ç:lara e inequí
voca. Mesmo assim, em diversos Países, a escra-
vidão persistiu. -

Sr: Presidente, Srs. SénadOres; o-texto-bas_e_da 
Campanha da Fr~emidade deste ano, produzido_ 
pela CNBB, merece a leitura de lodos os brasi· 
leiros, independentemente da sua fé, também dos 
agnósticos. Além de verdadeirP, e muito bem ela
borado, ele_ é -~bretudo-r_ealista, c:orajoso. Ao desR . 
crever a situação dos negros em nosso País, o 
documento admite que ela "produz uma como
ção profunda na pessoa de fé. Ela suscita uma 
indignação ética _e uma mobilização da caridade, 
na esperança de conseguir a mudança dessa si
tuação". Na segünda parte do documento, a Igreja 
Católica traz "a Palavra de_DeuS, em Jesus Cristo, 
no Magistério da Igreja e no testemunho dos cris
tãos, orientações teológicas _iluminadoras de um 
pro-cesso de conversão e de transformação s~ 
cial". Asslm_. nos é dada a.fundamerifu.ção biblica, 
através da reprodução de trechos e interpretações 
e se_ discorre sobre as vítimas da escravidão, da 
pobreza e da discriminação~A Igreja expõe a reali
dade do povo negro à luz dos Antigo e Novo 
Testaw.e-ntos e, aq fmal, proclama: 

"A leitura da história revela uma série de 
inseguranças e vacilações da Igreja em rela
ção à escravidão, particularmente dos ne
gros. Houve vozes proféticas que denuncia
ram esses erros, exigiam reparação e aponta
varn_para a fidelidade à mensagem cristã de
pW'ada de condicionamentos económicos, 
ideológicos e de interesses escusas. Apesar 
de sua fragilidade humana, essa _Igreja peca- · 
dora, que reconhece e pede perdão por suas 

~ falhas, é portadora da mensagem divina. Ela 
tem importantes ensinamentos e teste-mu
nhos que iluminam a caminhada da história 
e reforçam a luta por _uma socledade _ _justa 
e solidária." 

Em se"guida, s·r. Presidente, o documento da 
CNBB trata da Igreja e das vítimas da escravidão, 
da pobreza e da discriminação. Fa1a da Igreja e 
da sua consciência em todo o mundo, especial
mente na América Latina e no Brasil, das questões 
sociais, a partir do Pontificado de Leão XID, pas
sanâo pelo Coilcílio Vaticano D, até os encontros 
dé Medelin e Puebla, revela sua obstinada opção 
preferencial peJos pobres, para, finalmente, con
cluir: 

'Toda essa orientação_oficial da Igreja con· 
t~mpla indiretamente, no caso do Brasil, a 
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população negra, enquanto ela faz parte ~a porque não existe terra onde não tenha 
imensa maioria dos empobrecidos que sao -corrido teu sangue 
marginaliZadoS e- explorãdos pelo sistema de língua em. que tua cor não tenha sido insul-
a cumulação capitalista. _COmo Virriós, após tada 
a Lei Áurea, a população negra não só foi Sorris, menirio negro 
abandonada à sua própria sorte, portanto, cantas, 
sem nenhum amparo social, como ainda danças, 
passou a carregar consigo 0 estign:ta _da rej~i- embalas as gerações 
ção na sociedade brasileira, por força da dls- que·émtodas as horas partem 
criminação racial." para as frentes do trabalho e do tormento 

qUe Vão lançar-se amanhã ao assalto das 
E, ao se_referir à causa dos_negros, convoca: ba-stilhas 

"Seja qual for nossa origem- étnica, somos tutf1(Jaos bastiões do futuro 
chamados a ouvir, no clamor do negro por para escrever em tOdas as lírlguas 
Justiça, igualdade de direitos e fraternidade, nas claras páginas de_todos os céus 
os apelos do Espírito, os sihais dos temp-os, a dedaração de teus direitos menospre-
o chamado a wna profunda conversão ao zados _ _ 
Pai de todos os homens." há mais de cinco sêCWos ... 

o documento da. CNBB é enc~rré\do com as Era o que tinha ""' dizer, _Sr. Pr~sidente. (Muito 
"perspectivas pastorais", isto é, o agir dos católi- bef_n!)_ 
cos durante a_ Campanha da Fraterrii~ade e du- -_()SR. PRESIDENTE (Frãilcisco_RoUemberg) 
rante todo o ano de 1988: os critéõQS ~gélicos 

d çã .:..::: Concedo __ a palavra ao nobre Sena~or Itamar 

Maio de 1988 

ou às finanças públicas, para que se suspen
dam os efeitos da decisão proferida e para 
que o corihecimento integrãl da lide lhe seja 
devoMdo." 

Causa espécie que_ um singelo caso poli~i~, 
envolvendo o emprego irregular de ver~as públi
cas, mereça_tamanho cuidado e .. atenção por parte 
das mais altas autoridades executivas. De qual
quer _sorte, tudp está a revel;;u- dispare~ estas 
dos elementos .solicitados, nada impedmdo o 
atendimento do pedido de informação. 

Considerando que o event..Ja1 slgilo imposto ao 
inquérito pelo Sr. Ministro Oscar Cotrêa não pode 
constitucionalmente ser invocado em relaçao C)O 

Poder Legislativo e, ainda, que, necessariamente, 
a autoridade a quem incumbe oferecer a d~núncia 
tem amplo_ acesso _a~ autos, requeiro sej~ reite
rado o pedido de informação, esclarecendo-se 
à autoridade destinatária que, nos termos dQ art. 
1Õ8 ·ao Regimento Interno, obriga~se-~ Senado 
Federai a manter a natureza sigilosa dO!! docu
mentos enviados com tal quali(icaçãq, _ 

Er_a p qUe tinha a dizer, Sr. Pre~!dente. para uma aç:ão libertadora, sugestões e a o Franco. o -- - -

concreta; e algumas conclusões. sobre o tema . . ) 
"A Fraternidade e o_Negro" e sobre o textcrbase _ O SR. rfAMAR FRANCO (MG. Pronuncia O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg 
''Ouvi o darrior deste povo". -- - o seQuinte discurso.):____ Sr. Presidente. $rs. Sena- -Concedo a -palavra ao nobre Senador Mauro 

Sr. Presidente, Srs. ·senadores, ~coibi est~ 40:' dores: Senevides. 
c:umento da Igreja Católica como roteiro básiço _ - ---No dia 16 de março de 1987, na forma do 0 SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. 
para falar do Centenário da AbQ]lção [,.egal da disposto no art. 239, inciso I, letra b, do Regimento Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. _Presidente, 
EscravaturaemncissOPaís,porquejulgo-ofiloso- hi.tem6 coinbinado com o preceito_contido no Srs.Senadores:__ _ __ -_ _ 
ficamente -correto, porque é especialmente um art. 3_0,_ parágrafo único, letra c, da Constituição, Em pleito doS mais concorridos, foi reeleito, 
documento politico no seu sentido ético m~is per- foi soliç_itado ao Poder Ex,eCutivo que enviasse ontem, Presidente do Oube_dos Diretores Lojistas 
feito, completo e admirável: histórico, real, verda-: _ _ a esta Casa" do Congresso Nacional cópia de intei- de Fortaleza, o Dr.Jeovah Alves Damasceno, figu-
deiro, corajoso, profétiCo. Possui todas essas qua- ro teor do inquérito policial mandado instaurar ra exponencial dos_nossos_círculos empresariais, 
Iidades, sem deixar de ser, O!,Im só momento, pela Procuradoria da República no Estado ~.o Rio líder que é de s_ua categoria econômica, graças 
um documento cristão, pastorai, de fé e espe- de Janeiro para o fim de apu~ responsabilidade à clarividência, dinamismo e devo_tamento_ com 
rança, evangelizador. Retomo, aqui, aS denúncias criminal Vinculada ao emprego irregular de verbas que se entrega às causas ligadas ao desenvol-
e a convocação do ilustre Senador Iram_ $a(aiva, públicas alocadas à execução do "Programa Nu- vimento regional. 
ratificando: "A Abolição não está consumada". clear Paralelo". Depois de cumprir gestão das m~is profícUas, 
Vamos atuaiizar a ideologia abolidoli.ísta, sUas te- ~Decorrido mais de um ano, informa o Sr. J'i\inis- assinalada por expressivas realizações, o Dr. Jeo-
ses, fatos, heróis e mártires, sintetiz_açlos na figura tro da Justiça estar o inquérito em questão sendo vah Damasceno foi instado a concorrer, nova~ 
ímpar de Zumbi dos Palmm:eS, o_ Ub_g$dor, O -"processado junto ao Egrégio Supremo Tribunal mente, ao elevado posto para dar seqüência do 
grande abolicionist:l~ e va(rer deste País ~ado ~ (Inquérito nç 305-1-R.J), _em sigilo, na forma d? trabalho_ que vinha empreendendo de forma ol~ 
qualquer tipo de discriminação _e preconceLto, eh- art. 20 de Código de Processo Penal, por determi-_ mejada e eficiente. · -
minar o câncer muitas vezes hereditárlo, do racis- nação do Excelentíssimo Sr. Ministro Oscar Cor- Antes de comandar o CDL cte Fortaleza, aquele 
mo, da mentira, da hipocrisia. do ódio, da violência rêa, Relator do feito". eminente empresário dirigiu a Federação dos Di-
e da injustiça. Meditemos, todos _os brasilei~s, A simples leitura do ofício revela que o suposto retores Lojistas, levando a efeito tarefa das mais 
sobre a saga e a obra do~ n_e_grps;_Ileste Pais, óbice, ora suscitado para o atendimento do pedi- elogiáveis, qual a de difundir, em outras ddades 
sua participação fundamental na construção des- do de informação, não existia à época da respec- do interior cearense, núcleç>s de sua entidade, que 
ta civilização brasileira, de tantas cultura~ e d~ tivaformulação. Tardou-setantonQatendimento passaramaatuardeformacoordenadaefecunda. 
tantas origens. Eu cõnvido esta Casa para refletir da cbligência que áS peças solicitadas já se encon- Em cerca de 20 muni ópios, os CDL foram 
e discutir, altiva e desarmada, cívica _e brasilica- tram na esfera do Poder Judiciário, ignorando-se estruturados formalmente, promovendo cursos 
mente, sobre a Situação dos negros em n~sso o atual estágio processual do feito. _ de aprimoramento profissional para comerc:iári~, 
Pais, -dessa maioria que alguns chamam de m~no- --Cumpre registrar estranheza quanto à fixaçao a fim de que os mesmos melhor pudessem sernr 
ria, porque têm menos direitos e são menos feliZes da compe~ência da Alta Corte para a ação pei?al. à respectiva clientela. _ 
que os outros brasileiros. -- . - . Considerando que os indidados não fazem JUS Devendo reempossar-se, para o seu segundo 

TenT!ino- esta óraçao; com "oS belos ve('So_s de a foro especial, só pode ter o procedimento poli- mandato, no dia 16 de julho, nwn tradicional jan-
poetas negros reunidos numa antol_~ia por esse cial chegado ao Supremo Tribunal Federal por tarde confraternização, o Dr. Damasceno anuo-
outro genial poeta negro, Léopold Sédar Senghor: provocação do Procurador-Geral da República, dará as novas metas de sua administração -

na forma do previsto no art. 119, item I, alínea todas elas vinculadas ao comércio nordestino e 
"Negro mascate de revolta- - -- o, da Constituição: ao interesse público. -- -
tu conheces os caminho_s d.o mundo . 1 1 d fissão e "Ari. 119. Compeieao·SupremoTrll:)ü.--=--- Prestigiadopeosseuscoegas e pro _. 
desde que foste vendido na Guiné... tod · to d "edade c1vil 

n- ai Federal: · por os os segmen s e nossa soca , 
Cinco séculos vos contemplaram com as ..:. 1 d" - d 1 var a cabo 1-processar e julgar originariamen~e: ter a e e, certamente, con tçoes e e 
armas na mão um programa de realizações dos mais amplos, 
e haveis ensinado às raças exploradoras ................... ~, .......... ______ .,.,_"___ capaz de pro'etá-Io nwna preeminência e desta-

. - d J'be d d " o) as causas_ proce_ssadas perante quais- ~ 
apaJXao e t r a e. querJuízosouTrlbunais,cujaavocaçãodefe- que merecidos.. -
................................. ~···--·-·"·--,---- -rir, .a n_e.dido do Procurador-Geral da_Repú- Sãúdo, assim, a reeleição de Jeovah Damas-
"Aguardas o próximo chamado r: · Ir. ·d d tr"b d st Casa ao 

bl"tca, ·qtiahdo decorrer imediato pengo de cena, regiS an o-a a I una e a , . a inevitável mobilização 1 u1 to no sentido 
' grave lesão à _ordem, à saúde, à seguran~-- -~esrno ~mpo e.m. ·q._ ue __ o~ __ ovo s . , __ _ porque tua guerra só conheceu tréguas 



Maio de 1988 DIÁRIO DO CONGRESSO !fACIONAL (Seção II) 

de o seu novo periodo gestivo seja marcado por 
iniciativas de largo aJcance, que favoreçam o Cea~ 
rá e o Nordeste brasileiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Ba
celar. 

OSR. RUYBACElAR (PMDB-BA Pronun
cia ·o_ seguinte discurso.) -Sr. Presidente, SrS:-
Senadores: ' 

Ao se aproximar a definição da Assembléia Na
dona! ConStituinte -quanto ao niaiidato do atual 
Presidente, o noticiário dos jornais abre gfande 
espaço às seguidas declarações dos Ministros do 
Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que a uma 
só voz defendem, para aquele que seria o gover
nante dos 4 (quatro) anos de transição prome
tidos, o mesmo tempo de exerddo concedido 
para os futuros chefes de governO, como se diScri
minação fosse fixar em 4 (quatro) anos o mandato 
do Senhor José Sarney. 

fendam o aprimoramento das instituições que 
chefiam. quanto incabivel e condenável advogar 

-_ a própria permanência, em mais um ano, na equi-
pe de Governo. - -

Essas mazelas, certamente, são conseqüentes 
à fragilidade de quem jamais_asswniu, de fonna 
concreta, a função de primeiro mandatário da 
Nação, que cede poder não a um, mas a vários 
triUrlvirrifus·, _e que, por isso mesmo, não corise
guiu até hoje administrar o País em consonância 
cOm -o~que-_deseja a maioria do poVo. 
~Ao se deixar envolver pela minoria continuista 

que lhe está próxima, quem diz chefiar o Governo 
afunda na impopularidade e não vê, numa pers
-Pectiva hiStOriCa, Que-melhor lhe ficaria o julga
mento da posteridade, se saísse já, ou ontem, 
enalteddo como "o Presidente da Transição", 

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

O SR- PRESIDENlE (Franc;sco Rollemberg) 
- Coricedo a palavra ao nobre Senador Alulzio 
Bezerra. 

O CoJTe.io Braziliense de ontem noticia reu- O SR. ALufziO BEZERRA (PMDB - AC. 
nião dos ministros militares, em Brasília, com a Pronuncia o seguinte discurso.)-- Sr. Presidente, 
finalidade de_ai1.31isai' "temas- jx)líticos", entre os - Srs. Senadores: 
quais se iflSena; como pri6f1tãrio, "o mandato do As forças democráticas, progressistas e antüril
Presidente.José Samey, que desejam no mínimo - perfalista da América Latina recebem um novo 
de 5 (cinco) anos." impulso através da vitória do líder da esquerda 

No jornal O Globo, de 7-5-88, diwlgando en.:. - democrática do Equador, Rodrigo Borja, venc~ 
trevista do _último dia sete, se lê que "o Ministro dor das eleições presidenciais ali realizadas neste 
do Exército defendeu os 5 _(~inco) anos de man- último domingo. Nesta vitória daS forças progres-
dato para Samey, mas ne"gou que os militares sistas equatorianas podemos extrair muitos ensi-
estejam fazendo pressão nesse sentido. namentos para a luta pelo progresso de todaAmê-

Nós apenas apresentamos os argumentos, por~ rica latina. Basta registrar as prhnelras declara-
que julgamos que o mandato de cinco anos é ções de Borja, perante _uma massa humana que 
do maior interesse para o Pais, principalmente comemorava mais esta vitória contra o conjunto 
por evitar eleições em 1988, que julgamos inapro- dos interesses readonários e desnadonalizanies 
priadas. Não usamos o argumento da força, mas qUe ãtuaril ito Equador. Bárja afirmou que vai 
a força do argwnento." - reatar relações com o governo de Nicarágua e 

Uma terceira notícia, publicada no Correio que a dívida ~ema equatoriana, atualmente estí-
Bra.zlllense ( 11-5-88), destaca que "os ministros mada em 9,3 bilhões de dólares é impagável e 
militares acham temerária a realização de eleições deverá ser negociada com-concessões dos dois 
em 1988, Principalmente para a segurança inter- li:ldos. 
na do País, em face dos problemas de ordem Estes fatos já nos dão elementos importantes 
económica e os rumos que toma a nova Carta para uma comparação com a situação de clara 
Magna, considerados desnorteadores nos Capí- e negativa estagnação do processo democrático 
tulos da Ordem EConómica e Social. em que se encontra o Brasil. Borja foi eleito c:_om _ 

Nos jornais de hoje, por fim,lê~se que o Ministro Uma plataforma de que prevê a combinaçãO da-
do Exército, General Leónidas Pires GonçalveS, intervenção estatal em setores chaves da ecõno-
após a reunião realizada ontem no Ministério da mia, juntamente com a presença do capital priva-
Marinha, declarou: "reafumamos a desaprovação cfo, especialmente ~o empresariado nacional. Pre-
pelas Forças Armada-s, à realização de eleições vê ainda, uma clara iilclinação pelo investimento 
presidenciais este ãriõ". social. Mas, o mais importante da experiência-de-

Percebe-se '"nessas declarações um único as~ mocrátlca: equatoriana é a prática da eleição direta 
perto coerente: o de que os ministros n~o expres- para presidente. A burguesia brasileira que .se ga~ 
sam a opinião da classe militar e muito menos ba de desenvolvida, de audaciosa, de estar bem 
das instituições que comandam. c-olocada no Ranklng da economia mundial, não 

Então, trata-se de expressão de cidadania, tem sequer o "costume" de praticar a eleição 
constitucionalmente assegurada, não é igua1men- pelo voto direto, prática inaugurada pela Revolu-
te proibido a qua1quer um do povo discordar das ção Francesa, tão citada e tâo_esquecida quando 
opiniões divu1gadas, mormente quando refletem convém. - -
evidente discrepância com o que penSa e sente--- Portanto, faZemos daqui uma saudação ao po-
a maioria dos brasileiros. vó equatoriano e ao novo presidente eleito claque-

Os ministros, que se definiram como cincoa~ Te País, dese)ando~lhe força e determinação sufi
nistas e se atribuem a virtude de poder julgar cientes para levar adiante sua plataforma naciona-
o que é melhor para o País, emitem sentença lista, democrática e de clara prioridade para as 
frontalmente contr.ilria à aspiração popular por necessidades sociais. Além disso, queremos re-
e1eiçõesaindadesteano.Julgandocontraaclarís- gistrar a importânda que tem, o fato de Rodrigo 
sima vontade do povo, julgam piOr. Afinal, é tanto Borja encarar como um à de suas 'prioridades ·a 
apropriado e recomendáv_el que os ministros de- maior integração com os países da América Lati· 
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na. Nesse sentido, não temos dúvida_ em declarar 
·que a luta pela unidade latino-americana, recebeu, 
através da sabedoria do povo equatoriano, um 
llovO-irilpulsO diriamiZador. São.os... ventQs da 
transformação _que percorrem todo o planeta, e 
haverã_o de_ bater _também por_ terras brasileira~. 
oxigeriando as. forças que buscam uma demo
cras;ia_verdadeira para o Brasil, arrancando-o da 
miSéria, da ignorância e do atrasoU!! 

Era o qUe tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Mui
!Pbeml) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Qdacir 
Soares. 

O SR. ODÁCIR SOÁRES (PFL- RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

O Instituto Estadual de F1orestas de Rondônia, 
sob a presidência do Sr. Haroldo Franklin Carva
lho Augusto dos Santos, necessita urgentemente 
de fjs_ç_ç!lizªç_ãp. As irregularidades que Já se come
tem são as mais diversas. Dentre elas, podemos 
citar p-or termos documentos que as _comprovam, 
dos quais anex.arnos cópias _a este pronunciamen-
to: . 
_ -::- prestaçQes de cOntas de_ suprimentos de fun
dos, em nome de diretores, "fechadas" com alto 
grãu cl'ª- criatividade,_ de_ sorte que não fahe n_em 
sobre um centavo seqUer a ser complementado 
pelo JEF-:RO ou_a ele restituído;_ _ 

--serViçOs recebidos pelo IEF com descontos 
que_ chegam a 1/3 do valor origina]; 

-notas frscais de ~erviç_os mecânicos execu
tados _em dois veículos diferentes, como se não 
houvesse (e não deve haver de fato) controle indi
vidual por veículo, no que tange à utilização _e 
manutenção· da frota do instituto; 

..,..... seirviç_o~ de limpeza da sede do instituto exe
cUtados -por terceiros e pagos com verbas de su~ 
pririleiltos de fundos, sem qualquer obediência 
a procedimentos administrativos de praxe, seja 
para_a_ contratação, seja para a liquidação (paga
mentos r dos referidos serviços; 

-viagens aé_reas nos tr~hos Brasília/Porto Ve
lho/B[asília, pagas pelo instituto, nas t]uais Q bilhe

-te é_~' extraviado" e substituído por simples decla
ração de agência turística lOcal, sem que haja 
sequer a preoçupação de fazer constar, na referida 
declaração, o_ número do bilhete emitido pela 
transportadora e "desaparecido" pelo usuário;_ 

-'-dketores que "se enc_ontram", no mesmo 
dia e hora, no interior do Estado de Rondônia, 
onde efetuam despesas e assinam notas das mes
mas, e na Capital-da República, recebendo _diárias, 
passagens e outras mordomias; 

-ordens administrativas_ as mais absurdas, co
roo é o caso da determinação partida da presi
dêndci do instituto às diversas diretorias, determi~ 
-nandO àS mesinas a elaboração e apresentação, 
no prazo de 24 horas, de relatório Individual por 
servidor, cobrindo o período de 8 meses de ativi
dades; 

- iildisciplina e descumprimento de normas 
administrativas por parte de diretores, acompa
nhadas inclusive de desforço pessoa1 entre servi
dores graduados do Instituto; 

-desafio público e escandaloso à autoridade 
dq presidente, por parte de diretor do inStituto, 
com alusão direta e insofismável à pt.lrticipação 
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do Governador do Estado _na sua (dele, diretor) 
nomeação e manutenção no cargo. 

Ocioso seria, Sr. Presidente e Srs. Senaaores, 
tecermos aqut consideração sobre o aspecto mo
ral, sobre o lado ético daquele (mais Wl'il) antro 
em que se tomou o Instituto Estadual de Florestas, 
sob a administração do famigerado sf.-JérônimO 
Santana. É que, parafraseando Rui 1;\~rbosa) é 
tão vasta e tão generalizada a corrupção naque1e 
governo, que chegamos a nos acostumar com 
ela, chegamos a estranhar quando encontramos 
(se encontra) algum canto, por mais remoto que 
seja, onde ela não esteja instalad~ e ditando nor· 
mas a todos e sobre tudo. Há um outro· nisso 
tudo, ainda mais grave, pelas funestas conseqüên
cias que fata1mente trará a Rondônia, à Amazônia 
e ao Brasil, a menos que acordemos a tempo 
para o que lá se pratica. 

r GOVERNO 00 ESTADO DE RONOONIA 

r• 
NO'FA DE 

EMPENHO !" . -

•·~ao 

UOU~IOO 

~10~(11110 

INSTI'lUTO ESTADUAL DE FLORESTAS DE RONDONIA/IEF/RO 
V/'l_ll>>lllt: Ull~"/l."ll::NTAji,IA 

CONVfuiiO !JJDF/Dil'i}RO 

8 

-- -

:2 o EUIOIUIVO 

Ur. ... uSSTII.\I.','iO IM:. CtiTo~;_<,_ 

1o C::OU 
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I COUICO _ I 
I O:OUIC::O I 

Ul::C'IIl:TO ~-· 

IU·U. 22 1 ÚÓ I d7 

3_24.392, 98 

Referimo-nos ao que a imprenscüriUridiaJ vem 
há muito tempo divulgando; aludimos ao que a 
comunidade científica de todo o mundo vem de
nunciando há _tempos, ou seja, à devastação sem 
qualquer freio que a floresta amazônica vem so
frendo. T adas as previsões de desmatamento, to
das as projeções sobre quando ocorrerá a deserti
ficação do que é hoje a Amazôn~ brasileira, têm
se frustrado, têm sido superadas pela realidade, 
pela capacidade cada vez maior de destruição, 
ostentada por homens e máquinas colocados na 
Amazônia a serviço do lucro imediato e de interes
ses externos os mais diversos, O Estado de Ron
dônia, infelizmente, não constitui exceção a essa 
calamidade. 

i I O Ca .. sU..T.o I :O C::(looWITE J O ro .. •~-" Q_E. ~'!(ÇD,. .~--

Nossa selva, nossa maior riqueza, está morren
do. 86 a ação Consciente-de todo o povo, apoiada 
em instituições específicas de preservação que 
~am eficientes, poderá alimentar ainda aJguma 
esperança de salvarmos um patrimônio cujo valor 
transcende ao de qualquer moeda. Falar de selva 
amazônica é faJar de vida, em seus múltiplos as

. pectos, e não apenas, corno se tem pensado, e 
infelizmente praticado, de algo conversível em di
nheiro. 

Com que instituição, em âmbito estadual, pode
mos contar em Rondônia para a preservação des
se bem inestimável? O Instituto EStadual de flo
restas? QUe Cãpacidade de preservação poderá 
ter um órgão incapaz atê de se administrar, um 
6rgão em que a direção superior não é capaz 
sequer de agir com Usura, de trabalhar com ho
nestidade e brio profissional, de dar exemplo dig
no de vida e trabalho a seus subalternos? 

Por cobro às irregularidades, sanear o Instituto 
EStadual de Florestas significa mutto· mais que 
punir cu1pados, remover conuptos, castigar cri
mes no varejo ou no atacado. Significa, Srs. Sena
dores, dar um primeiro passo eietivo com vistas 
ao exercício, pelo Estado de Rondônia, do papel 
que lhe cabe na preservação do que, apesar de 
tudo o que já houve, ainda se pode chamar a 
Amazônia brasileira. 

lemos ·que agir, Sr. PresJdente e Srs. Senado
res, antes que seja tarde demais! 

<'llt:ll<lllt 

&C: CIU "'U•IcliL.o. U4:;1 914 4J.}-j4 
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I 

Importância que se empenll 
para dar cobertura ao adiantamento 
titulo dEI suprim.ento de 'fundos, c o 
material de consumopara. atender as 
despesas de pronto Pagamento de-ate 

=!!:?·-·. --- ;_ ·-- ....... ------------ - -

Era o que tínhamos a ctizer, Sr. Presidente. (Mui- l,;-;;~~~~=~~;,:f"'-:==::::=;~~~;::::~;:-tobem!) f 
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IQU~ )o.ooo,oo . 
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ll!HCO DO~ S/11 ll.UICO llO Jl1l.lliiL ~/J. -

Cidod• ~u~ Cidade llJ~ Ptllt!O VEIJlü roum vr:m>. -

õo Eucutor 
_, 'dt.!SU. ~:'1: ,.. .. -

Unidod• Geuoro o o UF Codi o . ~ ... - • . I I I 
Crtdor ~ CI'FJ.C..C·C 

~ hOillml.À !11 .::II.V..L. - -; li M., M '" " 
fndweco N." do fn>pe~~ho 

vr.Mlil'lO !!SllillAL lU YLCJjCW,S JJ" I'JJ'HOOJW/!YP/11.0 llm/m'/IID/87 
Cldad• -~-~ o l·Supri~Mnlo F11ndo1 

~ n::uro- ao I 2 • Ourro• I'Ggom~nto• 

Tf.TULOS DE CRÉDITO 
NUmeto Es tele 

I P.IIIAl(Wro JS SOP~ DR l<JJI!<l 

TIPO OE CR!i:.OITO COOIGO o Orçem1nlo G.r41 • 
Su~tnlar 

D Cr,dilo Eap1dal [] Cr"dil"' &JrQ:Otdlnórlo 

. U.ERtNCIA AOCRÊOITO ESPECIAL OU.EXTRAORDINÁRIO 
OECUTO N.'" DATA 

o. funçóo Pro romo Sub·Poo ramo Projeto fO<>II di t--101 El~m•nlo d• o.-IPUOI 

4130/07 
S.lor Flnanulro Ord....dor .6. o .. •p•n•a 

I·IECE8100 

J 2· CONfEJ.IOO 
Ffmi1d". rr@flln. M c·~ dns S!U!IM 
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;? .. ANCO DO BRASIL S.A.. ..... OG ..... --........ 
,._;..1.., 1/t::Lul.. ~~ ~JLC~~~~~l.l.fl.~l.L-~~ ~l ~~~~~ ~~~~~ 

-· ·{ _., cl h-- ·l··--·,~ ~-· o• C~ l~.~LO- l.~O~Jl.O G7.07.ci ~~.ue.t ~ç.ç~~~~l. 

.. I .. I -- I N/do<. -~~--~;...e.~".·- ~-.rt.J-~ ·- -
J>\. lc.o Louc. Lnc.í;l\.Ji. _ -Jo.7UC.~o;:-_ . 'l.2.1l,~l.íf" .-, 

.::~.-::.7z·,v\.. bb(..2. 2.bvt. t.n. CGMP.: -41Ut .. 2 ,2.ú ... Cl,C_l,;~ 
boiJ~ ~l..iOo l.1-u t.:.LMPé _.t;.]Ub.t;.S# . -...;; .. !>'-'l.rl.U • 
ool.o.:. .:uwo Cri. ClH'lP.:... -4 70t.4b 4 .l.l.Orl.l.~ 

.L::..J72,i..;.. C..t.L..:. .::OVL.c. (,H. Cu11~• -4!Có>3'· •]..>\,C•"C~ 
bt.l.'l CltJl Cn. CLM !; - ...,/lib!;)ft._.. ,L.t.o:L.O,.,...,; l~.;.i.=,,~,l, 

~Lo~...:. (,I~\J1 Ctit.~IJé. - "rlUI:.~:.. '.3.4:-l..Ur'-'ULI 
to .. <::.?.i:: .~... .... -

t~~~ (1~01 Cri •. ._UMPJ:. -4JUI::.;.Q,; -<t.L>UOriA.>tf?.: 
L.o\1.7 tn,t\lt..é. -"r t~.>b::;~l,. _ 4.0..u~.U"I,IV" -'..~,.:.,lJU 

C.bl.."t '-1t.1 n. CúMPC ~ 4]\.i.o,:..~_.. -~2.:.~-:,.:., ... ...-_ _ '-'•l.>IJ 

I.. lA -!.ÜP~l e><l01A-OU~O l!"'l•l<'-< M ~llVA "C..;.. /..o..,,,_;. .:Oto:;. D~J.r.. .... u - ,_, .. ___ C.i 

,..,.,lüL.LA; .. (..l.A -· íc,-,l.r.. r'C.rdú VL.Ln..t «Ú 

. - -- -

. ;\,.._ 3ANCO DO aRASIL S.A. 
........... 1 ...... '-... ··.:. 

----, .. 
.lvoeo<OOF•<;...t 

,. 

-,.........__....._.., 

v.c 1__--o;.,· 
' ,. , .. 

........ ~~ ... r..r..ç;;.:i,..(.i.l./l.l .. .:.- ... ;;. .. .t ..................... ·-

i 
I 

t
'J.".:.I'i.:..~ •'>. !:,,LL .• ,.._ (..1,.._ :..J..r-r~..i. IMOUI-OII"IJ ;. ~ ...... , ......... c. .... .ir\"1..1 1.-ono.' 1_ ... ___ 1;4 

...... l,. ........ J... L-- . 

--·---",...'"."_"_'_" __ '-_c_"_'_'"_._"_" ____ /~·-~-~.~ •• ~.~.~. --liL ___ ~_·'_''--,----.l 
~..-;. (.;._-, ~ .... , ...... '.:..J .... r- L..,,....,,.,..;. l.....-.J. ... l·•t.. .::.. ... o:.;...._, ~.rl.l"'l"'"'c "-'\... · 

' . 
so..J.!lil6: mr snsm m: §fLUI 
CA..":GO~ DntEI'OD DE IIEPATG DE_ PRESERVAÇlO E CONSERVACJ'i:O 
c P v~ 049 914 433-34 
V.U.O::: CZS - '50~900."00 ( CJNCOEN'l'A MIL Cm.JZADOS ) 
On.J"m:IVO: D~STI:::fA.-SE J.TE:IDEL.~ CO~~ !o:A!2Zll.u. h~ cmrSU:-:C)::!: S~t'!IÇOS DZ TE!tCF:IBOS,·Ãs NECEsSID.AlJ!iS l>~ 

JN<l.T~. 

~ ........ " ...... 

- 4 l 3 0/07 .. 

f.L-\':!;'IS.:r;,.r.. DE cmiSUKOt .··;3?:~óoo~·oo· 
REsMA, DE PAPEL SUFlT!, T0NER P/ MA0 .• 313·z; 'DISCO llE:~• "m:#,:c( 
DO J.!Ol'OR DE PARI'IDA. LONA lOX 12. PREGO, Tml'A;'Mti.NauEIRA:, :J!:'AROL,CAR.:;·, 
:BUitADOR, COMPRA DE COMBUSI'IVEL E OUI'RoS J.lATERJ;ÃIS :p~f:ciõNSci.~~~ • .- -

.. ' di4. ' 
ASS: ............ ,.,,.,,,, 

-~VI<:'OS D3 T~CELl:OS: ;~.Qpo,oo .. 
CARlM!lOS DIVERSOS, CltAVES S/ ~!ODELO COM AMl'tll'JtA,,DE f01'!'A,. ~ÇO .DlO::c- - ·. . 
I!AO-DE-OllnA !10 CAM!Nillo F.4000, VAZA>:EN'io lXl l<OTDl! E'•riàCA.JiA.iaNAo:i>E/: .. 
FHEI.d, MlC-DE-O:BHA NO MOTOR DE PARl':r:DA DO PAMPA;:tniPEz.A.Ê:~ii: 
E SERVIQOS PRES'l'ADO NA Ln.PBZA DA SEDE IlO IEF/ItOJ".:~toCc{~i ~q~;~.~
SBRVIÇO EX:EetJrADO UO VEICULO TIPO DOOL PlJLCA Nll ~6121~ i-~~~r.rz:::~.-r" 

-To TA L ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. ~·-·,·~f·.~ .. ··~·~.:~~- :c~~--'50.--ooo .. =oo ~ 

Maio de 1988 
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~~calldule 

PO'!r.O ''ZL.'lO . Fm~nn. I Preataç&o do Contas N.• OQt:./!J!.F/R0/87 

O o Ao 
ms.~:n.?. l&J:~..A DA SIL'VA I I INOT:mr.O ll3'rJJl!lAL DE F'I.Ollll'ÍTAS DE nom/rno/?.O 

Ro'P• pelo Sup, elo Fundos óre&_? ou AutDI'Idadtt Controladora 

Suprimento Recebido Apllcaç~o 

czs 7-J.ooo.oo ( ~.:mcoEr.TA :ar.. cnu-.:..A!lOs ) czs:;; 5o .. ooo,oo 
N,o do Cheque, 08 ou Nota .de I Importância 

I 
Olscrlmlnaç!o Constante lmportlnc/a 

Data Cota Suprimento c.s do(c) ant~xo(a) c.s 
~:?.OG.87 E!-!PENIJ:J Nl: 226/n:r'/R0/87 

j 
3Q.OOC,OO 22.0($.87 l!ATEIW.L DE OOllSU!.O 4l:l>/D5 3().000,00 

:??.06',87 I:!PEimO !<' '227/D?.F/R0/87 20.000.00 22.06.87 SERV. TE?.C!nl!OS 4130/07 19.Boo,oo 

T ,. 

I t9.800,00 Eub.Total so.ooofoo Sub-Totd 

ConciçnaçOer. dncontadu I Conalgnaçatla daacontadaa ~oo.oo 

Total 1 50.000,00 Totl! i' 5Q.OOO.OO 

CPREST~O OE CONTAS I G."'":=J 
005 I 04.00.87 ___ __j I ou I 00, _j 
• • Oato N' ~fll. 

.. C-------------------------~Proieto I ~tivl~odl------------------------~ 
,. ) P!!Om:çl.O ,DIS':'P.I!ruiÇÃO ASSIS'l'ENCIA Tm.A M!IDAS ESSE:miAS 

' J, ft..om. ele Dnpeso J 
4 1.3 0/05 

C Ó dÍ Q'O ~/iDC U Ocnominoç/Jo 
. 

fORN[CEOCIR OU PRESTADOR OE SERVIÇO COCUMENl'O OE COMPROV4ÇÂO 'P40AM!NTO 
DO C. N• !Nome firmo ou cltr.on"'noçOol Oofo Esptieitt NUmero Volor eruto lmp. cll' Renda t.1~uido Po;o 

GOl UT:t'~Uilt • Pc.~ln:it. f.'ob:re 25.06.87 "" 0242lG 2~000,00 - 2~000~00 

002 Siat~11 a cc,:td.onr.a as :RondÔnia. llt&.. 25.06.87 "" 000682 lo27l100 - lo271,CO 

001 /.u.to :Pcu;e.G são :Fz:u-.ciaco I.t&l. 25.06.87 "" 0283G8 3.000100 - Jo0C01CO 

C04 /.uto :Poçn• Sio FJtmotaoo Lt&l. 25.0_6.87 "" 028305' 437,00 - 437,00 

005 ClUitl. Ceciqu.o 25.06.87 ,. 000055 s.ooo,oo - s.ooo,o:> 
006 .:Uto Po~ ~ Cr.LatoW:o litt!a 26.06.87 "" 006516 2.000,00 - 2.000,00 

007 /.l.l.to Po~ Di'lo"ll.G''ft lita& JO.o5;87 ,. 00l804 4-SOO,oo - 4-500,00 

008 O Poatin!lo 30 •. 0G.n-( L7 110029 1.500,00 - l.50Q,OO 

00~ Auto m.at:dcn. Coml 03.07.87 "" 024770 4.000,00 - 4.000,00 

010 Ca&c1 cacique 06.07.87 ,. 000018 4·000!.00 - 4.000,00 

011 l'npo:la.rte. CentDl ccc.êzoio ·o :aop. X.tWl 0'1-07·87 "" Ol.l230 2.292,00 - 2.292,00 

Sorno I TrO~IPGrttl JO.ooo,oo - 30.000,00 
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R~l p!!IO SupÃ'nento de Fundos G' PRESTAÇÃO OE CONTAS 

~::··=:J ERISM.A.R Y.oREIRA. JlA sn.vA I 005 1 04.08.87 ~ N• Ooto 

Projelo 1. A!ividoda- Elem. de 

lPROlUÇIO DISl'R.ASSIST.TEC.MtrDAS ESSENC.FLOR!ST.AL I I 4 1 3 0/07 

Código Oenominoçl!lo . -

FORNECEDOR OU PRESTADOR OE SERVI CO DOCUMENTO OE COMPROVAÇÃO PAGAMENTO 
ic. N• [Nome firmo ou denominoc:OOJ Ooto Espécie Número Va for Bruto lmp, de Rendo 

l1 :EIERI'l'lER CORVALAN COMERCXO E REPRES.LT;D4. 24.06.87 N.FISCAL 004027 2.320,00 -
l2 LWA GARCIA· lUBEIRO 25 .. 06.87 " " 00038 4.400;00 -,, MAJ!IA DE SOUZA LI>!! - 25.06.87 RECIJ<J S/N' 4.000,00 200,00 

4 RONDASA. RONDONIA AU!'OMOVEIS tn"DA 30.06.87 N.FISCAL 31465 4.ooo,oo -
1'5 Miro MECAJIICA LIDER 01-;07 .87 " " 105 2.000,00 -
f>6 GRAFICA SXo llENEDII'O 01.07.87 11 " 2053 3.280,00 -

~J) 
Somo I Trorspofte- 20.000,00 200,00 

Conferido por. 

c:f/· i.rÚ/~1,,, .... .Çij,=c;-

~ 

'~ '"'"'' A,iS- da ~l:vd!a • D•• Co r" e o•• III:' \('n,_..,~. -• ~ , •-, --
ASICntc Admlnl:slral/vo 

... n.Q~60 •c. JolllllllhO · il.l,o. 
l,.E,F,-llO. &ülhaJo At, • 

Dk tte ~Jtt* "• ~ ir! 8U,., 

COVfii~NO DO ÜS'I ACt"J 'O~ ~ONDÓNtl\ 

IUSTITUTO ·eSTADUAL DE (LOrfi::STA DE nóliOOriiA. i~f;íryl-. 
(Cri::ulo jUll:t L,.f N.o 0_[!0 au 07-01·&~1 

·. E",_.Qj__; ....Q!L;r::_m p 

~ aAt. tft S/. n f(..,,.'dw. 
·~,f.!!:l. a«. 4S]. 61 

l,!) !..SSES~OI~ TJE..[!.Dtmi"IS'.l'Jl/.l!:l\:0 E J:OII/JoJII;I\:3. DO II!:P/HO 

.11. pz·.;,sc.~atc l'l•.:::st.tt.çho d.:t Cc.t.ttt.,.::.I'ICOr1 tl'ti.-::!:~ Ut.:viJ:..~~o.:::ul.:: .::u. 

~:rât:111, Lc.se...Jo no. det('UfuCalL:..çã6 quc--CcmpZç o:ssto f;:t'CC.::"::JSO, 

FV!I, __ / __ /1.937 

~ 

Maio de 1988 

L~~:J 
Despesa 

I 
Ll(auido Poço 

2.320,00 

4.4oo,oo-
3.8oo,oo 
r 

4.000,00 

2.ooo,oo 

3.280,00 

19.800,00 
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........ 
t 

lllli!K tDHYil.fti COMffiCID E R[fRISfi!TICÜ[S LIDA. 

áaa Go~J.Ç•Jvu Dias, N.• 6iS~A - Tcl. 221-2299 

t!P 18.900 - PORTO VELHO - RONDONJA 

.W.) Sr.(•) I E F f'i::. ( 5 nv:. c ,.._. TQifiTfoâ ~nJclff. 
~CidQck d• -ç;. = 
11oL do Op-.rgçiiQI. PRESTAÇÃO DE SERV!ç,os 

lr.lc. C.G.c.M.F • - -

SE f 
7 l ~~~- '~ ·~ Sili1Q 

!lll1A·.,!~f6L ,pt $E1V11Dioo , •-
our<wo~õo. 00 ND!Lli•ZU • tEF!RO 

SEU.i.l: ..... 1' VI.L M 
IMPOSTO SOOI\B SBI\VJÇO 

DR QUALQUER NATIDIE2A 

-

004027 

C. G. C. 04.909.909/0001-18 I..u. E:.L 23.011.77-3 

t'l1ore (CQ.._,b 5.,:fv=S.!!flio 
r:oc( SEã s S.tor 

Edodo. ~==+la..:__·_-__ :._,~:_,,,_,,_::. __ 
.,.~~.1.2.-

Iuc. l!:doducl ··---· ... 

"""' ""'~ OISCRIWNAçAo DO~ .GiiR\IIÇOa 
I'AEÇOS CU ........ To!•l 

Y4 l!n. ra.rimho.s d.-rt,r.<:;O<; · ~ ~ '.::JKIO (fJ 

o9 At!r rhn. Vt <;/ n;:,d,,(o r,.,,.,; · "'hrTo_ X!:;. 'hq;..:. 0.f2. 
I . rr.. • ~~ oorT{À I 

~ I h f I .....-, 
~ I 

m 1 ,.;-c::.~EJK_,q~ 
I 1--

__ _; 
{-h I - ~ I ·-· . ::;;-

7 • 11: ~.s>o'o-' R"P .... I L.-., 
L I I 

I .. 
, OOSUYAÇOES~""-\' s • ,.:S. ~ .,_, Vai~ ••• ...,,... c.s 3.'fj?O,o0~ 

~ . - ' 
ê:~.:~N~~:--:6: '!&:: 'f.r'i.""if"" . ._ ... , . . . ~ ar ..... hft.n, ~~ofl.l.~ Wll~ri . ·-- ·::.~-:,-a-- da 

P•ulado J. (/};1 [" ,,,, ~ .. -c?tó a:G' /l9J!Z_ J JGo1 rJD.:: ,-1.M . .. ... 
~· IM.,JC r:nid ô.Ju·. 3 f LI~ D..t.~ ..! • I),.,.J,., ~. ·' 
~fb ~·.t ~ tf .. /1111 

Sexta,feira 13. 1403· 



1404 Sexla:feira 13 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Ii) 

r do Garriu Rin.nro,. 

Rua GonçaJves Oias. Sjn. 

Nilo vale como recibo_ 

~IItH o 't'aloe" desta Nota 

!--de cle!19 

SE 
.,;ib. 

'Not&r..m• ~·-~"J:k,. Pr ta -
a O•Qt'" ';t. t0/!:1~ eS Ç8.0 

.. 4a HoiLJJt~ • ,4f;P.O • ""' u" cervrços 

W! 10038 

• 1.& Via Série • A • 

Iuc. ht. 

Jmpost&J Sohre So:nir,;o• 

Maio de 1988 
-·- ----r 
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GOVERNO DO f S TI'IOO DE R ONDÕNIA 

PR ESTAÇÃO DE SERVIÇO Pro c • •• 189/87 

Empenho N• 227/n:F/Rü/87 falh4ds .. Conl•u V <A 

PACUE- " 
.' P-1.GUE -l Cm 2§_t .J2.~--I 
C?R=97(2f'~ 

~1A • r ll" 

~<11"' x~·~.J· 'M 
C•$ &§,""•~•·V:00(1~fl 

4. ,oo 
•o 

!lotarlo 

úonte 

Recebi do Sr~ERISJII.R tDP.EIRA DA SILVA-S~ 

d.e Bo/IEF,a. importância. aupra de CZ$ 4.000,00 (QUATRO !ITL c:roz• 
rido do. CO·.·. 

z.:.:oos),p.:::ro.ri'

de Fl.o:est.tW do sor~"içon p:tt~sted.o:s na limpez.n. d2. Gade do Instituto !ht<:.dual 

TSPj:Jo. --

VIr. B:ntto •••••• c23 4.000,00 

I-S S ............... OOS 200!00 

Liq.lleeeber ••••• czS 3.600,00 

IDENTIFICAÇÃO 'DO RECE SEDO R 

P.G1 02 68:-?0-AC ::1_QMa:2a'o rio. s~ ~~~..o- .Ev.vv.r;,. 
( No111. ir,.., "" d•nominq~lo ' oclall 

C. I C. Jo,F, UA ... ~ DC SOU:..\ LI!·LI\. 
:Wzll5 375 312..04 -

Uõnde<e;o) 

-CERTIFICO V·ISTO 

1111 os 1arviçot conuonht .. p,r~un" fotura I aram 
fllfolrtl CO!IhfiiiOI 

ll•tivo ... anla '"'todn. 

?-~ ··--··---- 19&_ 
,. 

t ... k4-· •• III& L 
__cl•-••19._ 

/ ' 
~;d_,_leà "'· ' 
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DECLARAÇÃO 

Dedararno_s que o Senhor Erismar Moreira da 
Silva, funcioriáriõ do InstitUto Estadual de Rores
tas do Estado de Rondônia, viajou através da Via
ção Aérea São Paulo S!A- VASP, no trecho Porto 
Velho/Brasília/Porto Velho, com ida no dia 15 Junf 
87e retomo dia 16 dejunho.de 1987._ __ 

PortoVelho,RO, 17 dejunQode 1987.~ Tama: 
tur- Tama Turismo Ltda. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos, que o Sr. Eiisinar Moreira da Silva, 
funcionário do IEF do EstadQ de Rondônia, _yiajou 
através da VASP S/A no trecho PVH!BSB!PVH, 
com ida dia 30 junho de 87 e reto_mo em ~" 

Vossa Excelência pode comprovar todas as in
formações aqui prestadas, conforme Quadro 
Comparativo anexo (A31) e_notas fi~cais, conces~ 
são_ de diárias, e comprovação de diárias, e relató
rio de combustível em anexos. 

Ficando ao vosso critério para as decisões que 
·se fizerem necessárias. 

Atenciosamente, - Maria Lucllene Soares 
Rocha; Chefe de üãbinete, IEF. 

Obs.: Anexa cotações de_ preços atuais 
(2-12-87) • 

Anexa uma cotação de preço-de junholjulho/87, 
para comparação de oreco.\i. 

julho de 87, --~~-
Porto Velho,RO, 6dejulhode 1987.-Tamãiur-

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Instituto Estadual de Florestas de Rondônia 

'-IEFIRO 
(CRIADO PElA LEI N• 89, DE 7 -1-86) 

- Tama Turismo Ltda. Çl r19 004_/p/.IEFIRÓ 
Porto VeJhÕ -Rondônia 

Em 30 de novembro de 1987 Obs: Considerando que o bilhete de pas
sagem foi extraviado, a~(tamos a Declara
ção da Empresa que forneceu ªpassagem. 

Senhor Presidente, _ 
A presente prestação de contas, encorítfã-Se-

em ordem e apta para homologação. 
Porto Velho, 6 de julho de 1987.- Tamatur 

- Tama Turismo Ltda. 
Aprovo e homologo a presente prestação de 

contas. 
PVH, 6-7-87. 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Instituto Estadual de Florestas de Rondônia 

-IRF!RO 
(CRIADO PElA LEI N• 89, DE 7 -1-86) 

Processon•189/IEF/87 Folha31 
Despacho conforme solicitação do Sr. Presiden~ 
te!IEFIRO 

Senhor Presidente: 
Conforme solicitação verbal de V. Ex', ficou 

constatado na referida Prestação de Contas, con
forme toda documentação anexa, o que se segue; 
1-No período de 25-6-87 -quinta-feíra, o ser-

vidor em causa assinou folha de freqUência 
no IEF, na época localizado na Rua Abunã 
- Arigolândia. 
Neste mesmo dia consta despesas como su· 
prido na localidade de Ariquemes, conforme 
Quadro Comparativo na Folha n<:> 33; 

2- No periodo de 30-6--87 -terça_-feira o sei'Vi
dor em causa estava em_Brasfiia,~cqnfo_rme 
período de viagem de 3"0:6 a-1 9-7-87 e com
provação de viagem feita em 6-7-87 (ane
xas); 

3-No período de 30-6--87. - terça-feira o refe- _ 
rido servidor em Brasíliã~ ·consta como sUpri--
do comprando áJcool na localidade de Ari
quemes, conforme NF n" 110029 de 30-6-87 
e ele próprio assinou Um relatório de com
bustível anexo na Folhan" 2_9 des_te processo; 

4-No período de 6~7~87- segunda~feira O 
servidor comprovou sua viagem de 30~6 a 
1<?~7~87 (888), no setorde pessoal deste IEF 
e no mesmo _dia: consta d_espesas como su
prido na localidade de Ariquemes; 

5-No período de 7 ~ 7-87-te_rça-feira o servidor 
assinou freqúência neste IEF e Consta despe
sas como suprido na localidade de Arique
mes. 

DO: Presidente do IEF!Rb 
AO: . o 

Fica determinado que seja entregue até ama
nhã dia 19-12-87, à tarde, relatório individual refe
rente aos úhimos 8 (oito) meses de trabalho. 

Outrossim, solidtamos que seja incluído dentro 
do referido ralatório todas as determinações trans~ 
mitidas cumpridas ou não cumpridas. 
Atenclosament~,- Presidente do IEF/RO. 

GOVERNO DO ESTADO DE RONOONIA 
Instituto Estadual de Aoresta de Rondônla 

-IEF!RO 
. _ . (CRIADO PElA LEI N• 89, DE 7 -1-86) 

Porto Velho;3 de dezembro de 1987. 
Sehhor Presidente, 
PaSso a rélatar o que aconteceu neste lEr hoje 

- às 11:15 horas: -
ComO VOSSãBcelênda é conhecedor da Por

taria n~ 0'§7_/87t de §Ua autoria e Mem. Cl n9 
004/IEF, onde é determinado na portaria entrega 
da Folha de Freqüência e Relatório de Atividades 
por Setor a este Gabinete para as devidas provi
dências e no Mem. Relatório das Atividades_ dos 
trabalhos nos últimos 8 (oitO~ meses. . 

Bom, como aceit"ei de bom grado vossO convite 
a trabaJ!tar nesta Chefia, pois se Vossa Excelência 
se manifestou à minha pessoa é porque lhe inspi
ro confiança e, para tanto lhe sou grata e tento 
merecer cada vez mais sua confiança. mostrando 
um trabalho limpo-e horiestõ. 

Diante disto, quero relatar fato acontecido hoje 
neste Gabinete, por querer cumprir as suas deter
minações, hora em que V. EX' encontrava-se ern 
audiênCia com Dr. Paulo Henrique - Chefe de 
Gabinete do Berna. Sr. Governador. 

Estava no Gabinete da sua secretária, quando -
a Sr' Janeth chegou pata entregar sua fieqüência 
e a do Sr. Diretor da DPCN e, constatei que não 
yinha ·acompanhada do Relatório mensal exigido 
por V. Ex', logo pedi que a mesma anexasse. Ela, 
voltando para sua sala, logo em seguida o referido 
Diretor me ligou pelo interfone e quando atendi 
foi logo se d-irigindo com paJavras de baixo calão. 
Ei.fâe imediato desliguei sem falar~lhe nada, pois 
não deu ne:m para explicar uma determiÍlaçãO 
que ele próprio tinha recebido. Logo em seguida 
para minha surpresa e, 11a presença ~os Srs. Antô-

nio Brás, Carlos PaUlo de- Paula (B_aiano) e Sr.
Vanderly_ C. F~ria_st ch_ega o Sr~ Erismar M. da 
Silva - Diretor da DPCN_- batendo_com muita 
forÇa na mesa de sua s_~r~tá_rici (Vandefly) -com 
as freqüências na mão e dizendo que "eu tinha. 
que nicél>er·-aS-rrequencJ-as", pois qUe ele nãO 
é subordinado a Presidente de IEF e -sim ao Exmo. 
Sr. Goveriladcir._ Apenas tinlta qué atende~ ao Sr. 
GOvernador. Além de tudo me tratou com pala
vras de baixo calão diante dos colegas que abaixo 
assinam, e dentro do próprio Instituto. 

_Anexo Portaria e Memqrando assinados por V. 
~e sabedora que sou que esse referido Servidor 
é subordinado direto a v: EXr pergurl.to se houVe 
algum documento verbal, porque escrito não há, 
que mencione em algurh artigo se os Diretores 
do nosso lEF não são subordinados ao nosso 
Presidente? 
_:___ Espero providências e solução para o fato em 
questão, pois uma pessoa como essa não é digna 
de estar usando o nome de um órgão tão impor· 

-_- tante dentro _do nosso E;s@.do e córh isso tentando 
prejudicar de certa forma a: pesSOa de um Presi~ 
dente_ que _todos nós sabemos ser pessoa idônea 
e me[ecedora -da ·confiança do Exmo. Sr. Oov~~ _ 
nadar e que dignamente dirige com dinamismo 
este IEF. 

Espero justiça. 
Maria Lucilene Soares Rocha. - Carlos Paulo 

Paulo.- cliché de assinatura-Vanderly Carpina 
Farias. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Sendo evidente a falta de quorum para o pros· 
seguimento da sessão, a Presidência vai encer· 
rá-la, em atendimento ao disposto no Regimento 
Interno, convocando uma sessão extraordinária 
a realizar-se terça-feira, día 17~-à.s -lO-horas e 30 
minutos, _com a seguinte 

ORDEM. DO DIA 
1 

Votação; em turno único, do Projeto de Lei da 
Ciimara n• 9, de 1988 (n• 206/87. na Casa de 
origem), que dispõe sobre a concessão de bolsa· 
auxílio ao atleta amador -_e dá outras providências, 
tendo -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, 
com emenda que ofere_ce. 

2 

Votação, em turno único,-do Projeto de_Leid_a 
Câmara n" 24, de 1988 (n~ 408/88, na Casa de 
Origem), que dispõe s~!>re as medidas de prote
ção e amparo às vítimas das enchentes e desaba
mentos ocorridos nos Estados do Rio de Janeiro 
e Acre- e de fomento ~s_ atividades económicas 
das áreas atingidas, t~IÍi:lo -

PARECER FAVORAVEL, proferido em Plenário. 

3 

_ Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n" 7, de 1988 (n" 8.387/86, na Casa 
de origem), ·ae iniciatrva do Senhor Presidente 
da República, que cria~ a 16~ Região da Justiça 
do Trabalhe e o respectivo Tribunal RegionaJ do 
Traballio; iristituf ã correspondente Procuradoria 
Regional do Ministério Público da União junto à 
Justiça do Trabalho, e dá outras providências, 
tendo __ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
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4 

Votação, em primeiro turno, do Projeto d_e Lei 
da Câmara n9 14, de 1988 (n9 381/88, na C?_Sa 
de origem), de inlçj{l,ljva _do senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre a criação de car~ 
gos_ na Secretaria do Tribuna] de Justi_ç~ do Dis
trito Federal e dá outras providências, teildo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

5 

Votação, em turno únlc.o, do Parecer n~ 2, de 
1988, apresentado pela Comissão Especial, con
cluindo que não de'{e ser o_bjeto de deliberac:ão 
a Denúncia s/n~. de 1988, do Senhor Deputado 
Gerson Peres, contra o Doutor José Pal,l]o Sepúl
veda Pertence, Procurador-Geral da República. 

6 

Votação, em turno único, çlo_ Requerimento n" 
37, de 1988, de autoria do Senador Itam~ Franco, 
solicitando, nos termos re,gimentais, ao Ministro 
Chefe da Casa Civil da Presidência da República, 
informações a respeito da Secretaria E:;pecial de 
Ação Comunitária - SEAC_. a fim de_ instruir o 
estudo do Projeto de Lei de Câmara 1)\> 1191 de_ 
!982. 

7 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Câmara n" 18, de 1988 (n~ 7.135/86, na Casa. 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre as relações de 
trabaJho do treinador profissiona1 de futebol. e 
dá outras providências. (Dependendo de parecer.) 

8 

Discussão, em turno único, do Projet,_o de Lt:!i 
da Câmara n~" 50, de 1987 (n'!' 171187, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor President~ 
da República, que dispõe -sobre a padronização. 
a classificação, ·o registro, a inspeção, a produção 
e a fiscalização de bebi_das, ~utoriza a çriação do 
Conselho Nacional de Bebidas e dá outras provi~ 
dências. (Dependendo de parecer.) 

9 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n~ 216, de 1985 (n~ 2.929/83, na casa 
de origem), que altera a redação_da Lei n<;> 6.251, 
de 8 de outubro d~ l 975, que "institui normas 
gerais sobre desportos". (Dependendo da votação 
do Requerimento n'!' 179, de 1987, de adiamento 
da discussão,) 

10 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n•!05, de!986 (n•7.679/86, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que atn.bui ao Tribunal de Contas 
da União, a partir do exercício de 1986, a fiscali
zação da aplicação pelos Estados, Distrito f_ede
ral, Territórios e Municípios, inclusive por suas 
entidades da administração indireta e fundações, 
das transferências de recursps_ feçierais, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n''l-024, da Co
mJssão 

- de Finanças. (Dependendo' de parecer da 
Comissão de Constituição _e Justiça, em audiên
cia) 

11 

. Dis~o; em lurilo 'único dO Projeto de Lei 
da armãiã: n9 __ 53, pe_ 1987 (n9 214/87, na 'casa 
dª---.ori9em); de -inléiativá- "do Seilhor Presidente 
da Répública, qUe -altérá 'dispOSitivos da Lei n? 
6.880, de 9 de dezembro de 1980, ciue dispõe 
sobre o Estatuto dos Militares. (Dependendo de 
parecer.) - ~ 

12 

Discussão, em tuflio Unico, do" Projeto de Lei 
da Câmara n9 22; de 1988 (n9 1_.932/6.3, na Casa 
de _origem), que estabelece normas para o funcio
namento das. fremes_ de serviço organizadas em 
periodos de se.ca, _e. dá 04tra~ providências~ (pe
pendendo de parecer.) 

13 

Mensagem n9 45, de 1988 (n9 45/88, na on~ 
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Muntcipal de Maca.~ba, Estado do Rio 
Grãnae do Norte, a contratar operação- de crédito 

"'no vaJor correspondente, em cruzados, a 9.645,45 
ObriQ-ações do Tesouro Nacional - OTN. _(De
p:_e!'ld~npo de parecer.) 

14 

Mensagem n~ 48, de 1988 (n? 48/88, ria ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de_Santos Dumont, Es~do 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no V<;)ior couespondenté, em cruzados, a 180.000 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (De
pendendo de parecer.) 

15 
Mensagem n9 49, de 1988 (n? 49/88, na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Turiaçu, Estado doMara
nhão, a <:ontratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 21.738,72 Obri
-gações do T esCuro Nacional - OTN. _ (Depen
dendo de parecer.) 

16 

Mensagem n9 52, de 1988 (n9 60/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Peabiru, Estado do Para
ná, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 12.775,48 Obriga
Ções do Teso1,1ro N_acional- OTN. (Dependendo 
de parec_er.) 

17 

Mensagem n9 64, de 1988 (09- 79/88, na o_ri--- , 
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Assu, Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 5.965,23 
Obrigações do Tesouro Naçional -- OTN. (De
pendendo de parecer.) 

18 

Mensagem. n9 66, de 1988 {n? 81/88, na_ ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Jardim, Estado do Mato 
Grosso do Su1, __ a contratar operação de crédito 
no valor <:orrespondente, em cruzados, a 7.033,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. _(l)e-

-- penderido de parecer.} 
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19 
Mensagem_no _74, de 1988 _(n\> 89/88, na Qil

-gem), ~elativà-à proposta paiã que seja autorizada 
a Prefeitura MuniCipal de Luciara, Estado do Mato 
GrOsso, a contratar operaÇão de crédito no valor 
corresopondente, em cruZaâOs, a 42A37 ,69 Obri
gações do Tesouro _Nacional - OTN. (Depen-
dendo"de parecer.f - · 

20 

Mensagem no 75, de 1988 (d' 90/88, na ori
gem), reiativa à proposta Pai-â que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Mirasse! D'dOeste, Esta
do do Mato Grosso, a contratar operação de Cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
62.192,00 Obrigações do TeSouro Nacional - -
OTN. (Dependendo de parecer.) 

21 

Mensagem n<> 89, de 1988 (n9 103/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Caic6, Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em ç-ruzados, a 
80.000,00 Obrigações dQ Tesou(O. Nacional -
OTN. (Dependendo de parecer.) 

22 

Mensagem n9 112, de 1988 (no 182/88, na od
gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
o Gov~mo do Estado do Acre a contratar opera
ção de crédito no valor corre_spondente, em cruza~ 
-dos, a 800~000 Obrigações do T escura Nacional 
-OTN. (Dependendo de parecer.) ___ --

23 
Mensagem n9 113, de 1988 (n"' 183/88, na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura_Municipal de Rio Branco, Estado do 
Acre, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, q 31.927,84 Obri
gações do Tesouro Nacion_al - OTN. (Depen
dendo de parecer.) 

24 

Oficio n9 S/6, de 198~ (n9 54/88, na origem), 
relativo à proposta para que seja retificada a Reso
lução no 160, de 1986, qUe autorizou o Governo 
do Estado do Pará a contratar operação de crédito 
no valor c:-orrespondente, em cruzados, a 
363.865,70 Obrigações d.o Tc;!:SOUro_Nacional
OTN. (Dependendo de parecer.) 

O SR. PRÇ;IDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta~se a sessão às 13 horas 55 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 

N• 65, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe con(e_rem os artigos 52, item 
38; e 97, inciso IV, do Regimento Interno, em 
conformidade com a delegação de competência 
que foi outorgada pelo Ato n9 2 de 1973, revigo
rada pelo Ato da Comtssão Diretora no 12 de 1983, 
de acordo com o disposto na ResoiOção n\> 130, 
de 1980, e tendo em vista a·que consta do pro-
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cesso n"' 003893788~0, resOlve autorizar a contra 
tação, sob o regime jurídico da Consolidação_ das 
Leis do Ttãbalho e do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, da senhora Alba Bezerra Soda~ 
no de Sousa, para emprego de Assessor Têcnico, 
com o salário mensal equivalente ao vencimento 
do cargo DAS-3, apartir de 7 de abril de !988, 
com lotação e exercício no Gabinete do Senador 
Aluízio Bezerra. 

Senado Federal, 11 de maio de 1988.-Sena
dor Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 

N• 66, DE 1988 

O Presidente do S~ad~" Fe~deiaJ, no uso das 
atribuições que lhe conferem os clrtigos 52, item 
38, e 97, ind_s.o IV, do Regimento Interno, em 
c.ónforiTJidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorrJada pelo Ni;) 0 9 2, de 1973, 
revigorada pelo Ato n'~' 12 de 1983, da COmissão 
Díretora, de acordo com o que dispõe a Resolução 
n'~' 130, de 1980, e tendo em vista o que consta 

Maio de 1988 

do Processo n~ 005234/88~3, resolve dispensar, 
a partir de 03 de maio de 1988, o senhor Osvãido 
Alves de Mdrad.e do emprego de AssessorTé~ 
nico-do Gabin_ete_do Uder do Partido da Frente 
Liberal, senador Carlos Chiarelli~ contratado sob 
o regime jurjdico da ·consolidação das Leis do 
Trabalho e do Fundo de Gãrantia por Tempo 
de Serviço. ' - -

Senado Federa~ 11 de maio de 1988.-Sena
dor Humberto Lucena, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 21• SESSÃO, EM 17 DE 
MAIODE1988 

1.1-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Comunicação 

-Do senador Teotonio Vtlela Filho, de que 
se ausentará do País. 

1.2.2- Comunicação da Presidência 

-Referente ao tempo destinado aos orado
res do Expediente da presente sessão que será 
dedicado referenciar a memória do ex-sena
dor Tarso Outra. 

Oradores 

SENADOR JcMO MENEZES 
SENADOR NELSON CARNEIRO 

OSR. PRESIDENTE HU/>1BERTO LUCENA 
-Fala associativa em nome da Mesa. 

1.2.3- Discursos do Expediente (con
tinuação) 

SENADOR ROY BACELAR -Reunião do 
Presidente José Samey com os Governadores 
dos EStados. Centenário da Lei Áurea. 

SENADOR ODACJR SOARES - Conven
ção regional do PMDB de Rondônia. 

SENADOR FRANOSCO fiOLLEMBER.CJ:_ 

SUMÁRIO 

Decreto-lei que regula pagamento de gratifica
ções a servidores. 

SENADOR JilTAHY MAGALHÃES- Cem 
anos de promulgação da Lei Áurea. 

SENADOR MA(!RO BENEvJDES -Instala
ção no Ceará de refinaria de petróleo da Petro
brás. 

·-·SENADOR EDJSON LOBÃO- Calamida
de ocorrida em Imperatriz - MA. decorrente 
de fortes chuvas. 

SENADOR LO(JRJVAL BAPTTSTA- Home
riagem de pesar pelo falecimerlto do professor 
e jurista ManoeJ Ribeiro. 

SENADOR MÁRIO MAlA- Reunião do Pre
-Sidente José Samey com os Governadores de 
Estado. · ·-

SENADOR ALFREDO O\MPOS- Cente
nário da abolição da escravatura. 

SENADOR MARCO MAOEL - Implanta
ção de refinaria da Petrobrás no Nordeste. 

1.3-0RDEM DO DIA 

º~am de ~r submetidas ao Plenário, por 
falta de quorum para o prosseguimento da 
sessão, .as seguintes matérias: 

Projeto de Lei da Câmara n1 9, de 1988 
(n~ ~d6/87;na"Casa de origem), que dispõe 
Sobre a concessão de bolsa-auxilio ao atleta 
amador e dá outras prOvidências:-

Projeto de Lei da Câmara n~ 24, de 1988 
(n9 408/88, na Casa de origem), que dispõe 
sobre as medidas de proteção e amparo às 
vítimas das enchentes e desabamentos ocor
ridos nos_ EstadOs d6 Rio_ -de Janeiro e Acre 
e de fomento às atividades econômicas das 
<áreas atingidas. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 7, de 1988 
(n~ 8.387/86, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente_ da República, que cria 
a 16~ Região da Justiça do Trabalho e ores
pectjvo Tnbunal Regional do Trabalho, institui 
a correspondente Procuradoria Regional do 
Ministério_ Público da União junto à Justiça 
do Trabalho, e dá outras providências. 

Projeto de Lei da Câmara n9 14, de I988 
(n? 381/88, na Casa de origem), de irUdativa 
do Senhor Preside"rite da República, que dis
põe sobre a criação de cargos na Secretaria 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dá outras providências. 

Parecer n?2, de 1988. apresentado pela Co
missão Especial, concluindo que não deve ser 
objeto de deliberação a Denúncia sfn9, de 
I 988, do Senhor Deputado Gerson Peres, 
contra o Doutor José Paulo Sepúlveda Perten
ce, Procurador-Geral da República. 

Requerimento n? 37, de I 988, de autoria 
do Senador 1tamar Ffánco, s_olicitaõdo, nos 
termos regimentais, ao Ministro-Chefe da Ca
sá Gvil d.i Presidência da República, informa-
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PASSOS, PÚRTO 
Oiretor·Geral do Sena_do Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Administrativo 

JOSECLER GOMES MOREIRA 
Oiretor Industrial 
UNDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Diretor Adjunto 

ções a respeito da Secretari~ Especial de Açao 
Comunitária- SEAC, a fim de instruir o estu
do do Projeto _de Lei da_ Câmara n9 119, de 
1982. -

Projeto de Lei da Câmara w 18, de 1 98S:.:-:- -
(n~ 7.135/86, na Casa de origem), de iniciatiya 
do Senhor Presidente da República, que dis
põe sobre as relações de trabalho do treinador 
profissional de futebol e d~ outras provid~n.:
cias. 

Projeto de Lei da Câmara n" 50, de 19&7 
(n~ 171/87, na Casa de-origem), -de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dis
põe sobre a padronização, a classificação, o 
registro, a inspeção, a produção e a fiscali- _ 
zação de bebidas, autoriza a criação do Conse
lho Nacional de Bebidas e dá outras provi
dêncías. 

Projeto de Lei da Câmara·no216, de 1985 
(n9 2.929/83, -na Casa de origem), que altera 
a redação da Lei n~ 6.251, de 8 de outubro 
de 1975, que "institUi normas gerais sobre 
desportos". (Dependendo da votação do Re
querimento n9 179, de 1987, de adiamento 
da discussão.) 

Projeto de LE~i da Câmara n" 105, de J 986 
(n9 7.679/86, ·na Casa de otigem), de iniciativa 
do _Senhor Presidente da República, que atribui 
ao Tribunal de Contas da União, a partir do 
exercício de 1986, a fiscalização da aplicação 
pelos Estados, Distrito FederaL Territórios- e 
Municípios, inclusive por suas entidades da 
administração indireta_ e fundações_. das trans
ferências de recursos federais. 

Projeto de Lei da Câmara n9 53, de 1987 
(n9 214/87, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que altera 
dispositivos da Lei n9 6.860,_ de 9 de _dezembro 
de 1980; que dispõe sobre_ o Estatuto dos 
Militares.. 

Projeto de Lei da Câmara fi9 22, de 1988 
(n' 1.932/83, na CaSà'de origem), que estabe
lece normas para o funcionamento das frentes 
de _serviço organizadas em periodos de seca, 
e dá outras providências. 

Mensagem n• 45, de 1988 (n' 45/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto-
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rizada ·a Prefeitura Municipal de Macaíba, Esta
do do Rio Grande do Norte, a contratar opera
ção de crédfto no valor correspondente, em 
_Ç[UZad_o_s_, a 9.645,45 Obrigações do Tesouro 
_l':facional- OT[':{. · · 

Mensagem nç 48, de 1988 (n9 48/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Santos Du
mont, Estado de Minas Gerais_. a contra_tar ope
ração de crédito no vª! o r correspondente, _em 
cruzados, a 180.000 ObrigaÇ-ões do Tesouro 
Nacional- OTN. 

-- Mensagem n" 49, de 1988 (n~ 49/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto~ 
rizada a Prefeitura M_uniçjapl de Turiaçu, Esta~ 
do ao Maranhão, a contratar operação de cré~ 
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 21.738,72 Obrigações do Tesouro Nacio~ 
nal-OTN. 

Mensagem n• 52, de 1988 (n• 60/88, na 
origem), relativa à proposta para que s_eja auto~ 
rizada a Prefeitura Municipal de Peabiru, Esta~ 
do do ParÇPlá, a contratar operação de cr~dlto 
no valor correspondente, em cruzados, a 
-1_4.7_75,48 Obrigações do Tesouro Nacio~ 
nai-OTJ'!, ~ 

Mensagem n~ 64, de 1988 (n9 79/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto

-rizada a Prefeitura Municipal de Assu, Estado 
do Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor _ÇOJ:Cespondente! em ~n:l2:a
dos, a 5~965,23 Obrigações do T e®l,mr Na-
ciánal- dTN. -

~-- Mensagem n• 66, de 1988 (n' 81/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Jardim-, Estado 
do Mato Grosso do Sul, a contratar operaçãc.. 
de crédito no va1or correspondente, em cruza
dos, a 7.033,00 Obrigações do Tesouro Na~ 
ciona1- OTN. 

~Mensagem n' 74, de 1988 (n' 89/88, na 
Ortgem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Luciara, Esta
do do Mato Grosso, __ a contratar operação de 
crêdlto no valor correspondente, em cruzados, 
a 42.437,69 Obrigações do Tesouro tiacio
nai-OTN. 

Mensagem n~ 75, de 1988 (n~- 90/88, na 
origem), relativa à proposta para que seJa auto
rizada a Prefeitura Muilicipal de Mirasse! 
D'Oste, Estadg do__f1~to GrossO, ã. _contra,tat
operação de créâitOno valor correSpOndente~ 
em cruzados, a 62.192,00 Ol::iriga.ÇõEis dÕ Te
souro Nacional- OTN. 

Mensagem n9 89, de-·r988 (n9 103/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Caicó, Estado 
do Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Na-
donal-OTN. ---- - -

Mensagem n~ 112, de 1988 (n9 182/88, na 
origem), relatiY&à proposta para que seja auto
Lizado o GoVerhd do Estado do Acre _a CQO
tratar operação de crédito nàvalor correspon
dente, em cruzados, a 800.000 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN. 

Mensagem- n~ 113, de 1988 (n9 183/88, na 
origem), relativa à proposta para que seJa auto
rizada a Prefeitura Múilidpal de Rio Branco, 
Estado do Acre, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a_ 3-1.927;84 Obrigações do T escuro Nacio-
nal --' DTN.- . ~ - ~ 

Offcio n• S/6, de 1 gas (n• 54/88, ~mi ongem), 
i"elativo-aproposta pa:ra··que seja retificada a 
ReSolução n" 160, de 1986, qUe autorizou o 
GOverri..o do Estado do Pará_ª con4a_tÇ'Ir opera- _ 
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruz.ados~ a ,363.865~70 Obrigações_do T escu-
ro Nacionar....; OTN. 

1.4-ENCERRAMENTO 

Z-'- CONSELHO DE SQPERVISÃO 
DO CEN'IRO DE INFORMÁTICA E PRO
CESSAMENTO DE DADOS DO SENA
DO FEDERAL. 

-Ata_de reuniãO. 
~~3 -MESA DIRETORA 

4 -LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

5-COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMAI'IEI'ITES 
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Ata da 21"' Sessão, em 17 de maio de 1988 

2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs.: Humberto Lucena, Lourival Baptista e Francisco RoUemberg. 

ÀS 10 HORAS E30 MINUTOS, ACHAM-sE 
PRESENTES OS SRS. SENAP<JRES: ' 

Mário Maia - Aluizio Bezerra - Nabor Júnior 
- Leopoldo Perez - Carlos l)e'Carli - Aureo 
Melfo - Odacir Soares - Ronaldo Aragão -
João Meneze.s - Alm_ir _Gabriel- Jarbas Passa
rinho - A1exandre Costa-- Edison Lobão -
Joã.o Lobo- Chagas Rodrigues .:...Álvaro Pache
co-Cid Sab6iade Carvalho-Mauro Benevjdes 
- Carlos Alberto ~ Jo~é Agrepino - Lavoisier 
Maia- Marcondes Gadelha- Humberto Lucena 
- Raimundo üra -Marco Maciel- Ney Mara
nhão - Mansueto de Lavor - Guilherme Pai
meira-DivaJdoSuruagy-Teotonlo Vilela Filho 
-Albano Franco .... ;.;;;c Frandsco Rollemberg -
Lourival Baptista- Luiz Viana -J~hy Maga
lhães - Ruy Bacela~ - QEirson Camata :..__João 
Calmon - Jamil Haddad - Afonso Arinos -
Nelson Carneiro - Jtamar Franco -Alfredo 
Campos - Ronan Tito-Severo -Gomes - Fer
nando Henrique Cardoso- Mário Covas- Mâu
ro Borges-Iram Saraiva -lraptian <:ost.a.Júnior 
-Pompeu de SouSa-Maurício Corrêa- fll\eira 
F~ho- Louremberg Nunes Rocha- Márcio La
cerda -Mendes Can_ale-_Rachid Sa1danha Derzi 
- WUson Martins- Leite Chaves - AffonsO Ca
margo - José Richa - Jorge Bomhausen -
Dirceu carneiro - Nelson Wedekin - Carlos 
Chiarelli -José Paulo Bisai-JoSé Fogaçá. · 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
A lista de presença acusa o compare_cimento de 
61 _Srs. Senadores._H_avendo número regimental, 
dedaro aberta a sessão. ~- -

Sob a proteção de Deus iniciamos_nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa comunic<lÇâo que será lida-pelo 
Sr. 19-Secretárlõ~ 

É Uda a seguinte 

Brasília, 12 de maio :d.e 1988 
Exm~sr. 

Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente: 
Comunico a V. Ext, nos termos do Regimento 

Interno do Senado_Federal, que me ausentarei 
do País no período d~ 14 a 20 de maio ~emente, 
em viagem de caráter particular. 

Valho-me _do ensejo para reafirmar a V. Ex'i' Os 
protestos do meu apreço e consideração. -Se-
nador Teotonlo Vilela FDho. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
A comunicação lida ~i a publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
O tempo destinado aos oradores do ExPediente 

âa presente sessã,Q será dedicado a reverenciar _ 
a··memória do ex-Seilador Tarso Outra, nos ter
·mos do Regirriento n.? 31, de 1988, de_ a1.,1t6ria 
do Sr. Senador João Men,ez.es e de outro.s Srs. 
SenãdórefÇaprovado oo dia 20 de abnl último. 

pampas, mas que tinha o seu próprio condicio-
namento. -

fOi-nemos, para~ caracterizar e corhparãr o ho~ 
merrtT atso, o sea-coestaduano Flores da Cllnha, 

· ilustrê;· como· Os maiS. ilustres do seu tempo e 
de sua terra, inteligente, culto e leal, homem de 
nobres rasgos e coragem· e dos mais estranhos 
arrebatamentos, com tiradas- bem gauchescas. 
Vejamo-lO discursando na Câmara, para fazer um 
paradoxo com Tarso Outra. Orador eloqüente, 
Rores, com a sua palavra, empolgava e arrebatava 
-:~s presentes, presos à linguagem gaúcha de sua 
falação. Recordemos a cena. Começo 'da legisla
tura. Mal iniciou F1ores da Cunh.,_ a sua oração, 

Tenho a satisfação de convidar a família do 
homenageado para tomar assento no plenário 
desta 'Casa. -

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
--co-ncedó a palavt-a ao nobre Senador João Me

nezes. 

OSR. JOÃO MENEZES (PFl- PA. Pronun
cia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente do Se
nado Federai. Srs. Senadores, Dr. Pattlo Tarso 
Outra, Dr. Osvaldo Flávio Degrazia e Sr."; Srs. Mi
nistros Paulo Brossard, Alberto Hoffmann, Adhe
mãi-Qflisi e Ministro Laura Leitão, por si e repre
sentando o Presidente do Conselho Federal de 
Educação: · 

O Arcebispo Dom Gáudio_ Colling, aO Jer a ho
milia, durante a missa de_ corpo presente rezada 
na Igreja-Matriz de Porto Alegre, declarou: "que 
a vida de Tarso Outra seja o exemplo para a nossa 
Naçáo". 

Falar de TarSO Outra é motivo de alegria e tam
bém de tristeza, pois, se nos alegra recordar a 
vida daquele ático rio-grandense, também nos 
entristece saber que jamais voltatemos a encon~ 
trá~lo, seja no plenário do Congresso, seja no Mi
nistério da EducaçãO, ori.de, durante sua gestão, 
deu novo rumo ao problema educacional bra
sileiro. 

ivtalgrado por quê? -Põique me e-nche de cê:ms
.ernaçã_o a certeza brutal de não mais encontrar-se 
entre nós o gaúcho qüe teve tOdas as virtUdes 
dos seus coestaduanos, sem os comuns ãrr~bata-

-· ineiitos de todos os pró-homens do Rio Gi-ande, 
cujo símbolo podemos erigir em tomo de Getúlio 

-- Vargas e Oswaldo Aranha, inteligências e ativida
des marcantes a serviço do País. 
_Como disse, se é de malg"râdo qUe falo de T~rso 
Duti'ã, pela marcante tristeza que me traz sua <!U
sêncía eterna, é certamente de bom grado que 
dele falo, pois recordá-lo é revê-lo, é como se 
estivesse entre nós. 

Etnbora seja_ nosso intuito relembrar, sobre
~ tudo, o político-qu~. pela sua vida afora, ~.dedicou 
s~mpre a engrandecer nossa Pábia, cOineço, to-

~ davia, a fé!-lar_do ftC?Q')em, daquele homem a quem 
em seu livrq Dei $entlmientQ Trágico De la 
VIda. De Los Hombres, De Los Pu~los, se 
ret'ere .Onamuno, quando diz: "O homem de _came 
e osso, o que néisce, sofre, come, bebe, diverte-se, 
pensa, quer e morre, a quem se ouve, ao homem, 
o n_óss_o irmão."_ · . . 

ArJ_tes do politico, portanto, é desse homem 
·que vanlõs falar, do homem que de gaúcho tinha, 
como já disse, todas a_s virtudes da gente dos 

· versando sobr:e a última campanha presidencial, 
-~·quando um Deputado pede e consegue aparteá

lo, começando o aparte com estas palavras: "Per
mita-me V. ~que, nestas ensanchas oportuno
sas ... " O orador ouve o aparte, não responde e 
continua o discurso_. Porém, maís tarde, quando 

·- o mesmo aparteante volta a interpelá~lo, Flores 
demora um instante e, naquele vozeirão tonitruan
te, retruca: "Pode apartear-me, ;seu ensancho 
oportunoso." O plehário da Câniara estrepitou 
em gargalhadas e o aparteante carregou consigo. 
durante muito tempo, o _estigma com que foi brin
dado por Flores da Cunha. 

O episódio que estamos re:lembra_ndo s_erve pa
ra mostrar que Tarso Outra jamais assim proce
deria, pois era o gaúcho macto, respeitador e com 
grànde acuidade sentimental. Tarso Dutra era um 
gaúcho, na expressãO aa palavra, c:om caracte
rísticas próprias. Era um ático. Porém, se não 

· · quisernios comparáAo a um grego, podemos si
tuá~lo, pelas_ suas maneiras,_ como _u~ fidalgo da 
RenãScénça. Este: e_ra o homem. ~ ~~ 

Ql.iein nos diz da gentileza de Tarso Outra, ao 
· ~ápàrtear, é o Ministro, aqui presente, Paulo Bros

sard, ilustre, culto e inteligente, porém também 
-senhõr_àã_ meSi"riã lla.ni.a gaUcha. Vejamos como 
se comportava Tarso Outra na tribuna. "Os Anais 
Parlariú!nta.reS" -: diz Paulo Brossard - "não 

-registraram uma únicà palavi-ci menos- atenciosa 
--e-rilenos Qoltda de _ Tai-So Outra". lnterpretando 

os fatos dê maneira diferente e até antagônica, 
concluiu o -atual Ministro daJUstiç"a_~ ''Sef!tpre tive
nlóS·a mais absoluta polidez, porque sempre en
caramos oS problemas com superioridade." 

"Agora chegamos ao político,_ pois é do político 
que CeVO falar. Com toda a sua forma~ão J:tuma
nlstica, Tarso Outra sempre foi um homem que 

-promOveu, pela educação e pela firmeza de c;ará
ter, o· respeito aos seus sem.eJhant~s e aos seus 
Companheiros. Era marCante em sua_ vida tal pro
cedimento. 

Certa vez fui a Roma representar o Senador 
Tari.crédo Neves em uma Missão lnterparlamen
tar, da -quar 6 então- Senador Tancredo Neves 
era Membro efetivo, e fui surpreendido por um 
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movimento que, na oportunidade, pretendia alijar que penetrava em todas as classes sociais. e a 
Tancredo Neves, fazendQuma eleição em Roma. _ massa, o-povão~çlo Riç Grande dQ Su_i, sempr~ 
Protestei, gritei, como sempre. Encontrei apoio o reconduzia nos pleitos eleitorais. Apesar do di-
na figura esplêndida de Benjamin Farah, que, re- rna_c!e inC:eiteza, Tarso [)utra, coma sua presença, 
voltado com o que ouvia, levou-me à presença mantinha altivamente o seu posicionamento, en
de Tarso Outra, se não me engano, Vice-Presi- frentando todas as intempéries e os desã.justes 
dente da União Interparlamentar no momento, com que sobrevivia a política. 
que, com a sua autoridade e respeitabilidade, im- Homem tranqüilo', segUro e -sereno, fez-me com 
pediu que a violência fosse consumada. Tendo segurançaumaadvertência,certavez,quandovia-
estudado Humanidades em sua terra natal, TarsO -- jávarnOsem. um pequeno avião da '_'CruzeirO", 
Outra transfere_-se para Porto Alegre e vai estudar nq trecho_Brasília-Rio, e fomos assolados por uma 
Medicina, certamente influenciado por Viriato Du- violenta tempestade, que causou o maior pânico 
tra, seu tio _e o_ primeiro médk:O que tratou de aos passageiros do avião. Eu_ estava sentado ao 
Tarso quando ainda criança. São cinco QS anos séu lado, ao lado de TarSO Outra, e me ~eQu~a_va 
de estudo médico. Prestes a doutorar-se, Tarso n~adeica, quando ele, com o seu espírito sereno, 
Outra arrepende-se, deixando_ de lado a Medicina _ me disse: "João, vamo_s jantar o que vi~r. pois 
e passa a estudar Direito,_curso cjue conlj)letoU:- se cairmos estaremos alimentados por 24 horas". 

É época da Revolução Paulista e Tarso, para Enquanto ele_assim procedia, o alimento não ui-
não fugir à sua formação gaúcha, senta praça trapassava minha garg~ta. Esse pequeno fnci· 
na Brigada Militar e é promOvido a Tenente. Vai dente reflete o espírito determinado do gaúcho 
à luta sob o comando do General Waldomir_o U- -valenfe e sereno. 
ma, marcando o seu _norn_e entre os idealistas No Governo Costà e Silva, debateu e solucionou 
da época. Por idealismo, já demonstrando seu muitas vezes assuntos intrincados de educação. 
apego à ordem e à unidade da Pátria, é que Tarso Daí ter sido, em 1967, nomeado Ministro da Edu· 
foi à luta com ·coragem e desprendimento~ caçãq_e _Ç~tura, onde enfrent9u uma das épocªs 

Podemos parar aqui a descrição da vida do -mais dramática_s da vida pública, -em que os uni-
homem Tarso Outra para rememorar sua verda- versitárj§S; cOm toda_a_sua força, nas ruas recla-
deira vocação: a de servidor da Pátria na. função ·:-mâvam, fazeridõ Sentir as suas reivindicações. 
política. Emb_ora nãO fosse um especialista nem um 

Sua carreira política começou cedo e _cedo foi pédagogo, TarSo conhecia muito bem Os assun-
interrompida, como ele_ próprio o conta numa · tos inerentes ao sistema educacional brasileiro, 
entrevista exclusiva dada ao Com:~:iQ dQ_ PQvo. _ eivado de problemas, desde a falta de vagas nos 
Aos 18 anos, foi eleito VereadOr- em Ifaí, te.rra· -curs6s superiores até a centralização. Somente 
em que pass-ou a viver logo depois de nascido, eram ·tomadaS ~s decisões no próprio Ministério, 
quando para este Município transferiu-se seu pai, - Jato"Cp.iii. diftcultava o aperfeiçoamento da educa
no intuito de_ Clinicar. Conta Tarso que naquelã ---çao. ASs1m, no Ministério, traçou uma linha de 
disputa municipal de 1937, três meses antes do a-ção e procurou cumprir o quanto planejava sem 
Estado Novo e também três meses depoi_s de Jamais se·-ãfastar dãS ditetrize§_que traçara. -
haver perdido o_mandato de Vereador, por impo- :9: sr: Cario~ ChlarelU --V. & rõ.e permite 
sição revolucionária, deu_ o seu primeiro passo um aparte? 
na vida política. Cassado - já naquela época, 
sofria a violência da cassação -, ocupa: vários O SR. JOÃO MENEZES - Pois não. 
empregos na luta pela sobrevivência e para man
ter aces_os_os_se_us_ideais políticos, até que é convi
dado pelo Dr. Silon Rosa pai'a ser Chefe _do Gabi~ 
nete Gvil do seu _Qovemo._S_aiu_d_a( Para o Legis
lativo Estadual. 

A 19 de março de 1947, reúne-se, depois do 
Estado Novo, a Assembléia Legislativa Estadual, 
que congregava uma plêiade de homens públi
cos, tais -como Brito Velho, GOdãy Ilha, Leõfiel 
Brizola,João Goulart. NestorJost, além de outros. 
Também está Tarso_ Outra, de logo escolhido para 
a ComlssãO que elaborou o projeto constituCiOnal 

Daí, já em 1951, candidatando-se pelo PSD, 
essa grande universidade política, marcada pela 
presença de Amaral Peixoto, o grande e inigua
lável comandante, Tarso ·se _elegeu Deputado Fe
deral. Saindo de uma Assembléia Legislativa para 
a Câmara.Federal, Tarsó volta para nova Legls1a
tura, ocupando o primeiro lugar nos votados. Aí 
está a medida para avaliar a sua atuação na Câma
ra. Os eleitore_s gaúchos fazem-no voltar ao Legis
lativo Federal, como conseqüência de seu traba
lho profícuo, de sua inteligência e de sua capaci
dade de solucionar os problemas intrincados da 
época. 

_ O Sr .. Cados ChiardU - Sr. Presidente, Sr. 
Senador, a niriguém ITiãis do que aõS gaúch-os, 
ainda que admita que, tanto quanto aos gaúchos, 
a todos toca esta homenagem de lembrança e 
apreço e justo preito com relação à figura do 

_ gfaride homem público, do ex-Senador, do ex-De-
putadq,_do ex-Ministro, e, sobretudo, do sempre 

_político T_ arso Outra. Não_tiv_e a honra e o prlvllégio 
de ter sido seu Colega aqui, nesta Casa. O tempo, 
_a- idade, as gerações, a precocidade _dele, talvez 
o meu atraso, imp~diram esta condição de simul
ta_neidade. Tive 4rria-CompensaçãO: fui Colega do 
Senador Octávio Cardoso, ilustre homem público 

_que, na época, era o substituto do Senador Tarso 
_ Dutr_a._ De qualquer maneira, sem ter sidO _Seu 
Cole_ga, fui desde a juventude seu admirador, 
acompanhando da planície a obra que realizava 
pelo Brasil, particularmente pelo Rio Grande do 
Sul. Tive o ensejp, e vi gue V,. p~ caminhava, 
no seu pronunciairiento,-para a análise da gestão 

_ministerial de Tarso Outra. de ser professor e até 
mesmo exercer a Reitoria de uma das Universi
dades que veio a se tomru: consolidada, homolo
gada, reconhecida durante o período de Tarso 
Outra n6 Ministério da Educação e Cultura. E 

Pela sua presença no cenário politico como não só esta. A Universidade Católica de Pelotas, 
um dos de maior potencialid~de eleitoral,_ volta _ f9i a Universidade Fed~ri=~-1 de_ Santa ~ria e foram 
pela terceira vez ao Legislativo Federal. Aquele muitas outras por todo este Brasil. Nessas suas 
homem calmo, tranqü:J1o, singelo, era um homem andanças à distância, seme~do o conhecimento, 

distribuindo a igualdade de oportunidade, através 
da interiorização .Q.o ~nsino, sobretud'? dC~: _er_:J~~ 
superior, há uma grande dívida das gerações 
atuais e, quem sabe, de todas as gerações que 
transitarem Por esses bancos universitários, com 
o trabalho, tantas vezes criticado à época por teôri
cos da educação, desenvolvido por Tarso Outra. 
Nós, gaúchos, que acompanhamos de perto, que 
fomos testemunhas oculares da História, que fo
moS pàrtícipes do resultado da sua fecunda ges
tão, temos na nossa mente esse sentimento, que 
não é um _sentimento _nJ~rcimente de bairrismO, 
não é-éfrea·ç-ã:o-emotiva e_ parcial de quern_é con
terrâneo. É;ran<tiJil:a?nente o]Uigament_o de quem 
pode ver melhor, porque viu, quem sabe, de mãis 

_ próximo. É neste sentido, c_om a condição de 
admirador, que nos rendem ao exemplo de corre-
ção, de austeridade, de idoneidade do _MinJ~tro 
dedicado, do homem que iflteriorizm,t a educação, 
_do homem que semeou escolas, do homeni."Cjue, 
!,_no campo-da ação_ social, rio campo da assis

- tência social, (oi, de ~~~ fon;na. um Paladino: 
são creches, são escojas de fC?!m~ão_ profiSsio-
nal, são instituições que ainda estão lá, e, -creio, 
por todo o Brasil, mas digo em especial lá, no 
nosso Rlo Grande, desculpem~me o bairrismo 
~_centuado: Valendo_ por mil monumentos, pela 
estátua que não fo_i construída, pelo busto que 
não-~ inã.ugurOu, estão as casas simples atenM 
dendo às· Ú~ançás, casas ciue forãm "deixadas peJa 
obra de Tal'sõ Outra. Talvez muitos não saibam, _ 
e esta é urna oportunidade para lembrar, e, por 
isto, o ~plau-?0 e o reconhecimento que a História 
haverá de ter com q-uem promoveu este momen
to, que permite que se faça essa recapitulação 
dos méritOs de qi.terri õS teve e, sobretudo, não 
há _que se d_eixar de reconhecer o político hábil, 
o artesão partidário,-o homem -dedicado à monta
gem da arquitetura do partido político, do cuidado 
da composição, da paciência, da permanente dis· 
posição em ser político vinte e quatro horas por 
diã,_não para si, mas pelã importârida que a polí
tica tem e que haverá de ter._ Viajar incansável 
peTaSeStrãdas interiorarias, conhecendO Cada dis~ 
trito, cada c.3.pela, cada salão comunitário, cOnhe
·cerido pelo nome cada líder politico da região 
e das ddades, essa foi a figura que Se projetOu 
aos ·nossOs olhos à época de jovem professor, 
e hoje, passado o tempo, passando pelo tempo 
e o tempo passando por nós, com muito mais 
segurança para poder dizer qUe n"ada mais mere~ 
ciclo que esta homenagem e este agradecimento 
desta Casa, que ele tanto prestigiou e a qual em
J?restbu tanto-do seu temPo e da sua dedicação. 
E a homenagem que esta Casa faz, ein nome 
da sociedade brasileira, a alguém que foi tão Im
portante e ciue, às vezes, não recebe da notorie~ 
dade posterior as loas de estima. 

O SR. JOÃO MENEZES- Eminente Sena
dor Carlos Chiarem, recebo com grande honra 
o aparte de V.&-, que encaixa em nosso discurso 
mais detalhes da vida e da carreira de Tarso Outra. 
V. ~. um homem Já dos pampas, reunido aqui 
com o homem da Amazônia, nesta oportunidade, 
i"epi"eSentariâi::i eiS extremos do País, presta esta 
homenagem ao homem público, ao homem sin
gelo, ao homem inteligente, ao homem_capaz. 

O Sr. Jarbas Passarinho _..:_ Permite-me V. 
Ex" um aparte, no!>@ Senador João Menezes? 
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O SR. JOÃO MENEZES-Com prazer, emi
nente Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho --Ao contrário do 
Senador Carlos Cbiarelli, tive o privilégio duplo 
de ser Colega do Senador Ta r só Outra no Senado 
e de ser o seu substituto no Ministério da Educa
ção e Cultura. V. Ext-estã:se referindo, no mo
mento, exatamente ao des_empenho do ex-Minis
tro Tarso Outra nessa Pasta. Já éramos colegas 
de Ministério: eu, no Ministério do Trabalho e Pre
vidênda Social, e o nosso saudoso companheiro 
no Ministério da Educação e_ Cultura. Gostaria 
de dar dois depoimentos, se V. Ex" pudesse abri
gá-los no magnífico discurso que faz. -o primeiro 
é relacionado exatamente com a fase em que 
eu ainda era Ministro do Trabalho e Tarso Dutra 
era Ministro da EducaÇão: as famosas reuniões 
do Coit.selho de Segurança para- cassaçãO dos 
direitos políticos. Eu testemunhei, em certa reu
nião, a defesa ardorosa, ainda que dentro da poli~ 
dez com que ele sempre se conduzia e que V. 
EX' salientou ainda há pouco, de um adversário 
político de Tarso Outra no Rio Grande do Sul. 
E1e o defendia no Conselho de Segurança, quan
do poucos éramos aqueles que levantávamos a 
voz para defender alguma pessoa, depois que es
sa indicação havia passado pelos três Ministros 
militares e pelo Ministro da Justiça. Não me pude 
conter e dirigi-lhe um bilhete - sentávamos-nos 
frente a frente - elogiando a bravura pessoal 
e a correção com que o Ministro Tarso Outra 
defendia um adversário político que ele entendia 
estar, no moménto, sendo VIiima de uma acusa~ 
ção injusta. Embora não tenha sido bem-suce
dido na sua defesa, lá deixou marcada a sua posi
ção. Cresceu, a partir daí, a ffiinha admiração 
por ele. Mais tarde, surpreendentemente, Vi-me 
Ministro da Educação e Cuhura substituindo_Tar
so Outra, e não vou usar a frase feita dizendo 
que não o substituí, mas apenas o sucedi. Eu 
o substituí exatamente na medida em que c-onti
nuei os projetes que ele iniciara no Ministério da 
Educação e Cultura, alguns lembrados pelo Sena
dor Carlos Chiarem. As Escolas Técnicas Federais, 
por exemplo, devem a Tarso Outra tudo. Elas 
se transformaram de antigas oficinas de artes e 
ofícios em escolas mais procuradas do que mui
tas universidades. E a mim me coube a tarefa 
de continuar o trabalho que ele havia feito, inclu
sive na minha Belém do Pará. A Reforma do Ensi
no Superior, a Reforma Universitária, tão "injusti
çada pelas esquerdas na ocasião, que falavam 
no famoso Acordo MEC/USAJD. que nunca hou
ve, e foi objeto de discur:;os, foi objeto de acusa
ções veementes, foi objeto de pichações nas pare
des, no entanto, nunca houve o Acordo MEC/U
SAID, por uma simples razão: nunca Tarsó Outra 
nomeou a Comissão brasileira que deveria ir n~u
nir-se com a Comissão americana para discutir 
a política educadonal do País. Isto muito pouca 
gente sabe. O Mobrai foi Tarso quem lançou. Lan
çou o Mobral nwna ocasião em que ele, infeliz
mente, não tinha meios para continuar o progra
ma, porque, como V. Ex" ainda há pouco se refe
riu, ele .se voltou prioritariamente para outra ques
tão muito mais cheia de apelos pela sociedade, 
que se traduzia nos chamados excedentes univer
sitários dos exames vestibulares. Então, Tarso te
ve um desempenho, no meu entender, brilhante, 
que eu disse quando o substitui no Ministério, 
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e ainda cOnsta de unia reVista. Manchete, daque
la época a defesa que fiz da sua administração. 
E os projetas que tive- bem-sucedidos, com a Re
forma de Ensino de _19 e 29 GraUs, Que o Con-" 
gresso brasileiro apoiou e aprovou, e modifiCoU 
e_m parte,_e, de algum modo, essa modificação 
não foi boa, quando tornou obrigatória a profissiõ
nalização ao término do 29 grau - repito, esses 
projetas foram iniciados por Tarso Outra. De ma
neira que a mim me coube acompanhar aquilo 
que ele tinha iiiiciado a fazer, para poder ter um 
des_empenho que satisfiZeSSe às aspirações nacio
nais no cãffipo da educação. Guardo de Tarso 
Dutra, depois, o cantata aqui no Senado Federal: 
essa tranqüilidade, essa polidez a que V. Ex" se 
referiu,_ de par Com a firmeza das suas atitudes. 
Nós, aqui, o tivemos como Presidente d-a Comis
são de Relações Exteriores e, antes, já o tínhamos 
Educação e Cultura, entre _outras muitas que 

eie desempenhoU. GõStaría que V. EX' fecebesse 
e acolhesse no seu discurso este testemunho que 
faço, pleno- de sinceridade e de saudade por ele. 

O SR. JOÃO MENEZES- Eminente Sena
dor Jarbas Passarinho, encaixo no meu discurso 
o pronunciamento de V. Ex", porque, como seu 
substituto no Ministério da Educação e Cultura, 
pôde trazer, seu testemunho do trabalho, da ação 
de Tarso Outra nessa Pasta. Por outro lado, V. 
Ex" acrescenta a este, mais um dado histórico, 
o posiclonamento de Tarso Dutra nas horas difi
c_eis que o Pais atravessou. Este depoimento histó
rico é da maior importância e se casa com o 

- seu procedimento, quando cassado como verea-
--dor, lsto __ era Tars_o_ Outra, wn homem humilde, 

inteligente, siri cera, vafente e, sobretudo, um gran
de brasileiro_, 

O Sr. Mauro Benevldes- V. Ex~' me permite 
um aparte, Ser:t~9or_João ~enezes? 

O SR. JOÃO MEI'!EZES - V. Ex' tem o 
aparte, eminente Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Ma_.._ro Benevid~s - Nobre Senador 
Jºªo Menezes.. no momentO em qi..ie o Senado 
FeCfefal reverencia a memófia-imperecível do nos
so ~audoS:O colega, SeQador Tarso Outra, também 
permito-me render a minha homenagem àquele 
gaúcJ:!.o preeminente que, exercendo as funções 
de vereador, deputado estadual, deputado federal, 
senador e ministro de Estado, honrou e dignificou 
a vida públíca brasileira. Diria a V. Ex" que _cheganM 
do a esta _Casa, em 1975, aqui já encontrava Tarso 

-Outra pontifiCaflCIO no Congresso - ele que já 
desempenhara outros mandatos, quer na Câmara 

_ dOs Deputados, quer np próprio Senado Federal 
--:-:- ~_sempre vi naquela sua figura bondosa um 
grande ronselheiro, disposto a nos oferecer tudo 
o que ele possuía de bondade, de magnanimi
dade, de clarividência, de competência, de talento, 
de descortino e de experiência na vida pública. 
Os eminentes colegas Senadores Carlos Chiarelli 
e Jarbas Passarinho já ofereceram ao discurso 
de V. Ex" testemunhos valiosos do que foi a atua
ção de Tarso Outra e eu me permitiria relembrar 
fatos-que a seu lado passei aqui nesta Casa e 
fora dela. Aqui, na Comissão de Relações Exterio
res, fui indicado naquela ocasião pelo grande con
terràn_eo de Tafso 0Ytrª'- _então Uder do MDB 
nesta Casa, hoje guindado à condição de Ministro 
da Justiça, ess~ extraordinário- brasileiro, o Minis
tro Paulo Brossard; Nobre Senador João Menezes, 

há um detalhe. há uma passagem na vida de 
Tarso Outra, aquele Tarso OUtra_ que costumá
vamos a ver ali, naquela derradeira fila de cadeiras, 
recebendo os _companheiros; conversando-com 
todos eles, e transmitindo aqueles erisinament:Os 
e aquelas diretrizes que permitiram a cada um 
de nós uma rôelhor condição na defesa dos inte
resses nacionais, desejo apenas pôr em relevo, 
neste momento, um fato que com ele vivi fora 
do País. Ele, já com a saúde_a.b_alada, participaria, 
como participou, de um Congresso lntemâcional 
em- Havana, quando Fidel Castro ali proferiu um 
libelo terrível contra os Estados Unidos, assistido 
por todos nós. E Tarso Outra, acometido de uma 
crise hipertensiva, assistida _pela sua _<;~:dmirável 
companheira D. Pastorinha, queria acompanhar, 
mesmo do hotel onde estava hospedado, todos 
os lances que_ se passavam naquele conclave, 
com a participação de mais de mil e quinhentos 
representantes de todas as nações. Pois bem, Tar
so Outra, a cada meia hora, a cada trinta minutos. 
a cada sessenta minutos, telefonava do hotel pro
curando-me, para saber se a sua presença seria 
indispens-ável nO plenáriõ-Ciclquela Conferência In
terparlamentar. Esse fato é bastante para eviden· 
dar o seu extraordinário espírito público e, sobre
tudo, o senso de responsabilidade no cumpri
mento de uma missão que lhe fora cometida pelo 
Senado Federal. Este fato, mericionado assim, 
ligeiramente, e_sob o impacto da mais profunda 
emoção, deve ser entendido, nobre Senador João 
Menezes, como uma homenagem s!ncera, brota
da do fundo da alma, ao extraordinário compa
nheiro que foi o Senador Tarso Outra. 

O SR. JOÃO MENEZES - Eminente sena
dor Mauro Benevides, sinto-me demasiadamente 
gratificado e emocionado de ter tido a felicidade, 
junto com outros companheiros do Senado Fede
ral, de pedir esta sessão em homenagem a Tarso 

- Outra, porque o que es~mos ouvindo, nos apartes 
proferidos até este momento, não é o simples 
encômio- ao falecido, nã<Yé"uma homenagem co
mum ao falecido. Estamos -gravando nos Anais 
do Senado a história e a vida do homem que 
Se dedicou à política, do homem que tinha a polí
tica no coração e na inteligência, do hQrilem que 
todos nós, quase cada um de nós, temos o exem
plo da sua passagem na vida pública. 

Muito grato ao brilhante aparte. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Permite V. Ex• um 
aparte"?: - -

O SR. JOÃO MENEZES-Ouço o eminente 
Senador Divaldo Suruagy. 

O Sr. Dlvaldo Suruagy-Senador João Me
nezes, gostariã. de acrescentar ao magnífico de
poimento que V. Ex~ presta a um dos melhores 
homens públicos deste País _a grati4ão da minha 
geração e_ a gratidão do_ meu ~stado, o Estado 
de Alagoas. Da minha geração, porque iniciando 
a minha vida pública. como candidato a Prefeito 
de Maceió pelo PSD, enxergava, então um pouco 
mais do que um adolescente, no Ministro Tarso 
Outra, um dos "caciql.J-e" do meu Partido, no sen
tido afetuoso desta palavra, um exemplo e um 
modelo. E a gratidão do meu Estado pelo muito 
que ele fez pela cultura e pela educação de ala
goas, à frente do Ministério da Educação e CUltu
ra; Alagoas muito lhe deve, a exemplo do que 
acontece com todo este País. Os Senadores- Car-
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los Chiarem e Jarbas Passarinho deram depoí- as próximas gerações que estão ai. Muito abri-_ 
mentes ma_gníficos a respeito--da pefsõnalidade gado~ V. EX 
superior do Senador Tarso Outra_. CarloS Cl}iarelli o SR. JOÃO MENEZES _ Eõlitlente Uder 
marcou, exaltou, a força da atividade polltica exer- do Gávêffip, 0 aj.iarte"de v. Ex" me _faz_ classificar 
cida pelos gaúchos, aquele estil_q bem própriO essa sessão de h,oje coroO unia resta política, por-
dos gaúchos. a firmeza de_ suas atitudes, ~ fran- que estamos todos aqui, trazendo uma ccilabo-
queza de seus ates, muito bem exaltadas pelo ração, um pedacinho do que foi a vida de Tarso 
Senador Carlos Otíarelli. O Senador Jarbas Pas- Outra. Tarso Outra é 0 _n9mem que_, nesta home-
sarinho teve o privilégio de haver convivido de nagem que está recebendo no Senado Federal,-
perto,s:omoSenadorTarsoDutra,qu~,aexe-m~lo deve ter isso c.,omo_JJJJ1a pequena e humilde re~ 
do que fez, também vem dignlficando a atividade compensa que nós, políticos, fazemos a um h_o-
política neste Pais; trouxe. um depoimento íntimo mem que tantO nos_honrou e que-pÇ>de sempre 
de uma decisão de uma fase _de: exceção da vida _ser um símbolo para a nossa vida. 
política nacional, onde exaltou, as qualldades -e 
a força da personalidade do MinistrO Tarso Outra. O Sr.-Lourival Baptista- Permit~me um 
O Sehã_dor Mauro Benevides traz o depoimento aparte, Senador João Menezes? 
de fatos internacionais e da sua longa convivência o &R~ JoAá-MENEZEs_ Com prazer, õU-
com o Senador Tarso Dutra. Acrescento a grati- _ço V. E?'" Senadói LourivâfBaptista -· 
dão ·do meu Estado e da- rôjriha geração, dizendo 
que o Senador Tarso Dutrá- é_um·exemplo, neste O Sr· Lourival Baptista- Eminente Senador 
momento em que a classe política anda tão des- João Menez~s. desejo associar-me às justas ho-
gastada perante a opinião pública, de que política menagens qUe o Senado presta, hoje, ao grande 
pode ser feita com dignidade. Senador Tarso Outra. Sem dúvida uma das perso

nalidades mais dignas nos dominios da política 
O SR. JOÃO MENEZES - Muito obrigado, e da administração, onde prestou relevantes servi-

eminente Senador Divaldo Suruagy. É bom que ços ao Rio Grande do Sul e ao Bras1l. Foi Depu-
V. E;ç- traga das dificuldªd~~ do Nordeste a sua tado Federal em várias legislaturas, quando nos 
bravura, para se unir aos homens dos pampas CõnheceriiOS. Depois, chegamOs ao Senado Fe-
nesta homenagem que prestamos a_o grande bra- dera!_ em 1970. Era exímio trabalhador, respeitado 
sileiro que foi Tarso Outra. - -p-elos coJegas, tanto na Câ_mg:~ra;como noSen_ado. 

o Sr. Rachid Saldanha Derzi _Permite-me ·Tivé a- Qr"ande satisfação de ser seu vizinho de 
v. EX-' um aparte? apartamento -_ mórávamos juntos. Como Mínis-

- trõ dei Educação, õ emínente Senador Jarbas Pas-
OSR.JOÃOMENEZES-Ouçocommuita sarin11o, que o sUbstituiu no Ministério, nos deu 

honra o eminente Uder do govemo __ Rachid Salda- um grande depoimento, dizendo o que foi a sua 
nha Derzi. - passagem- pelo Miriistériõ da Educação. Quero, 

0 Sr. Rachid Saldanha Derzi _Nobre Sena- nesta oportunidade, relembrar a grande ajuda que 

d J - M e ·con ratul me mV ~-·por Sergiperetebeucj_p_M.inistroTarsoDutra._-E;raeu or oao enez s, g o- co . ~· 
h ·b d h Governador do E§tado_ e sua Ex", como _Min,i,stro 

estar oje, nesta tn una, prestan o uma orne- da Educação, muitp nos ajud.ou, prest.ãnào-=-rios 
nagem a um dos políticos_ tTiais Qignos desta Na-
ção. Convivi com Tarso D_Utra e fui seu amigo - todo jlpoio durante nosso Governo. 
fraternal desde 1954. Éramos adversários, S. Ex" E>ioco_::_t_om saudade a figura exponencial de 

um_ dos mais insígnes políticos do nossO País. 
do PSD e eu da . UD["j, mas mantivemos uma Homem público exemplar pela sua inexcedível 
am~ade estreita. O respeito que ti"nha pela sua probidade e valor cultural, vocacionado para bem 
pessoa, pela sua conduta, pelo seu modo de ser, servir ao Rio Gráride do Sul e ao B.rasil; nos cargos 
pela sua educação, pela sua finura, é extraordi- ·Aue exerceu com dignidade. A homenagem que 
nário, sempre fez com que eu seguiSse seu ex.em- lhe é prestada hoje, pelo ~enado Federal, não 
pio. S. Ex', que era um político na acepção da tenho cl(l_vtda, terª 9 apoio de toda a Casa, pois 
palavra, todos os_ meses passava uma semana exaltar homenageia um homem de bem; um ex-
no seu Estado, percorrendo as b~ses elcitorais. -cepdonal político que soube servir ao ~eu Estado, 
Era um homem altamente dedicado, um verda- ao Brasil e ao~ seus am_igos, dentre os quais eu 
deiro político, realmente U[Il. exemplo para todos m~Jn~luía. Nao tenho dúvidas de qUe 6 povo 
nós. Muito dêvo é) S. EX'"' por ~er seguido seu- -:·do Rio Qrande do Sul ainda chora a sua morte, 
exemplo na minha vida pública. S. Ex• foi um - assim corno todos aqueies que PrWaram da sua 
homem dedicado, tanto na Cârr!ªra dos _Depu- ·amfzadeedasuaestima.Muítoobrigado,Senador 
tados como no Senado, onde -fomos Colegas, JqãQ_M~ne?:es. -
permanentemente estudando e se dedicanc!o aoS 
problemas que aqui discutíamOs. Espectalme!nte -o SR. JOÃO M.J:iNEzEs- Eminente Sena-
a Lei Eleitoral, esta que está aí - devemos em dor Lou,rival Baptista, a emoção que invade .O cc-
grande parte à dedicação, à inteligência, à capaci- · raç:âo_de_ V, Ex', nesta oportunidade, tenho certeza, 
da de de Tarso Outra. Realr:pente é um homem é a mesma que está tomç.ndo_ c_qnta de todos 
que faz falta, porque, na Câmara, nõ Sênado, S. nós, seus companheiros. E V. EX" traz também, 
EX- foi um homem altamente dedicado. Também nesta colçha, de retalhos, que hoje estãmos fazen-
quando representou o Bragjl no exterior, S. Ex', do da vida de Tarso Outra, exemplos, passagens, 
como Presidente da Qnião lnterparlamentar, -foi palavras que precisam compor a história de ama-
um homem extraordinário, projetoU muito o nos- nhã. Muito obrigado pela intervenção de V. EE-
so País externamente. S. Ex• é_ o exemplo que 0 Sr. Nabor Júnior _ Permite· V. E,x\' um 
devemos seguir, e V. Ex", realmente, presta a mais aparte, eminente Senãdor? 
a homenagem a um hom~m que, realmente, foi 
na acepção da palavra, um ·grande e dedicado · -O SR. JOÃO MENEZES -Pois não, emi-
político, um grande brasileiro, um exemplo para nente Senador. 

O Sr. Nabor Júnior- Senador João _Mene
zes,_ no momento em que esta Casa homenageia 
a memória dO grande e saudoso político do Rio 
Grande do Sul, Deputado, Senador_e Mioistro_Tar
so Dutra, em nome do povo do meu Estado, 
o Acre, assinalo, também, a nossa homenagem 
pelo muito que o en~o_Deputado contribuiu para 
a aprovação d_o projeto_ que transformou o e:nt~o 
TerritóriO FedercU do Acre ~ Estado. Membro 
da Carriiss.ãç de Constituiçãp ~Justiça, da Câma
ra Federal, o Deputado TarSQ_Dutra ela.borou_,Ç> 
substitutlv_o _ao projeto de autoria_ do Deputado 
José Ouio_mard dos Santos, melhorando-o consi
deravelmente e _contribuindo para que essa pro- · 
positura obtivesse aprovãção quase unânime da 
Câmara dos Deputados._ Em recon_heçimento -a 
essa efetiva participação, na aprovação do projeto 
de transformação do ex-Território Federal do Acre 

--em EStado, a Assembléia Legislativa do meu ~a
do prestou_ uma singela homenagem ao sé)udoso 
homem público Tarso Du_tra, __ ç_on_ferindo-lhe o tí
tulo de cidadão_ acreano .. Tenho o prazer de pro
Clamar, nesta oportunidade, que exerCia, na "épo
ca, o mandatO de deputado estad!!al e participei 
:daquela memorável sessão da Assembléia Legis
lativa do meu Estado que homenage9u TarSo 
Outra, pela efetiva_ e grande contribuição que S. 

-Ex' teve na aprovação do projeto de tra["!Sforma· 
çã:o do Território Federal do Acre em Estado fede
rativo do Brasil. Muito obrigado a V. Ex' 

. Ó SR. JOÂ,O MENEZES - Eni.inerite Sena· 
dor Nabor Júnior, que_ bom qUe V. ~.lá do Acre, 
viesse mistJ,Jrar-se com o miflU,C!-l}O. para _tra_zer 
mais urn detalhe do que fOi a·Vidã (fe Tarso DUtra. 
Como se vê, S. Ex• percorreu este Pais todo com 
o seu patriotísroo, com a sua coragem, _com o 
seu trai;?alho. -

,.__0 Sr. José Paulo Bisol - Nobre senador 
João Menezes, concede~me um aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES - Ouço V. Ex', 
E:inihente Seriâdor J.osé_ Paulo ~}_spl_. 

O Sr. José Paulo Bisol- Circunstâncias sin
gulares me relacionam com o grande Ministro 
Tarso Dutra:_é que eujurisdicionava, anos e a_nos 
atrás, no Município de ltaqui, Comarca de ltaqui, 
no Rio Grande do Sul, que é a terra de origem 
da grande_ familia de onde emergiu Dona Pasto
linha, a nobre esposa de Tarso Dutra. E_ eu tive, 
então, a grata oportunidade de conviver com essa 
família, Degrazia, dentre cujos m_em!;lr_os o_ Dr. 
Jorge era o meu companheiro de turma e comigo 
se formou na Pontifícia Universidade_ Católica do 
Rio Grande do SuL E por estes caminhos de uma 
transparência afetiva, de um relacionamento fun
dado em termos de generosidade de relações, 
eu-cOnheci esse 9-rande_ homem que (Oi TarSo 
Outra. Como gaúcho e como brasileiro não pode
ria deixar de me congratular com V. EXpelã-gran-

- deza de sua iniCiativa e de_a,dJciQriar às belas pala
vras de V. Ex" a minha humilde expressão de soli
dariedade, e dizer que vejo na figura do Ministro 
Tarso Outra uma forÇa paradigmátíca, uma força 
de exemplaridade em relação aos políticos de ho
je. Porque nós. como antigarri"ente selazia, colo
-camos muito a questão política de um lado e 
ética de outro, como se houvesse aí um eixo dialé
tiCo de _oposição. Pode ser Çtté, e o é na verdà"de, 

_ sustentá'llel que um comportamento éti.ço, uma 
ação ética seja. essençialmente distinta_ de .. J,,!J1a 
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ação, de um comportamento político, mas _o mais 
importante não é bem essa distinção, o mais im~ 
portante é que num País como é o Brasil, País 
onde a injustiça, a di[efiênça de tratamento, a mar
ginalização de 80, 100 milhões de pessoas, levan
ta a questão, num País como este a política é, 
antes de mais nada, a melhor forma de _se criar 
uma oportunidade de ser ético, Isto é, de ser gente, 
de ser humano. E nesse sentido o político Tarso 
Dutra é um exemplo, é um paradigma porque 
ele tinha a paciência dos Santos, tinha a elegância 
dos tolerantes e a inteligência dos paderites -em 
todas as suas lutas políticaS, e dísso nós preCisa
mos, sobretudo de tolerância. Este País se confla
gra em pequeninos conflitos políticos por abso
luta falta de tolerância, quando a tolerância_deveria 
ser a nossa característiCa. E óSinO Pape ensinou, 
magnificamente: "S6-nãef se~deve sef intolerante 
com os intolerantes para não consagrar a intole
rância ... Gostaria, então, neste momeritO, éom eS: 
tas breves palavras, de trazer este caráter paradig
mático e exemplar do Ministro Tarso Dutra em 
relação à política de hoje, tão difícil, tão estreme
cida, tão violentada porque me parece que esta 
é uma forma de homenagear as pessoas, salien
tando, fazendo sobressair a essência da persona
lidade que se transformou em comportamento 
politico, em ação- política e em obra politica. Ali, 
no que ele fez, no que ele ensinou, está palpitante 
a sua presença, vívida presença, a presença de 
um homem digno e de um político exemplar. 
Muito obrigado. 

O SR. JOÃO MENEZES - Erriin-erite Sena
dor José Paulo Biso], V. Ex• traz, também, lá dos 
Pampas, lá da terra gaúcha, o seu testemunho 
e um testemunho para mim muito interessante, 
porque V. Ex• teve a oportunidade de ter contactos 
com Dona Pastorinha e com a familia Degrazia. 
E vem agora, e acrescenta aos Anais dos nossos 
trabalhos no CongressO esta- figura, este- ietrato, 
esta cópia do que_ foi a vida de T8rso Dutra: o 
homem sereno, valente e capaz de todas as ações 
para trazer uma paz social. Muito obrigado a V. 
EX 

Mas, Srs. Senador_es, continuando o nosso pro
nunciamento, quando procuramos traçar as dire
trizes em que se modelava Tarso Outra, quero 
dizer que daí ele ter vencido e ter feito uma mOde
lar administração, sendo sempre um permanente 
defensor do voto distrital e iniciador do decantado 
Mobral, como já se referiu o eminente Sehador 
Jarbas Passarinho. 

Seu projeto que vai modernizar o -ensinO era 
simples, porém muito proveitoso para o Brasil. 
O que pretendia o Ministro? Descentralizar_ as de
cisões do Ministério na área administrãtiVa, au
mentar as vagas nas escolas de modo a que, 
neste ramo de ensino; todos os alunos aprovados 
nos vestibulares conseguissem matrículas, aca
bando com os excedentes. Era seu propósito aU
mentar as vagas no ensino técnico~ E esta era 
wna parte essencial na sua carreira política, na 
sua carreira de Ministro, porque ia no âmago da 
nossa questão, que era a criação das escolas téc
nicas, que é o de que mais precisamos. Precisa
mos do técnico em todas as variedades do traba
lho. E ele tinha acuidade mental, a acuidade do 
homem público para colocar na frente do seu 
programa, como um dos caminhos principais, 
a procura das escolas _técnicas criando, para isto, 
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nOvas" escolas, para proporcionar tal ensino, tão 
necessário ao País. 

Sabia Tarso Outra que além de escolas neces
sitava, também, de formar professores para minis
tração desse ensino, a fim de instalar metas, a 
fim de instalar novas escolas provindas de profes
sorado especializado e capaz. Veja V. Ex!', ele tinha 
a preocupação do detalhe, da coisa existencial, 

__@___çoisa simples; o que é aí a coisa simples? 
É _a professora, é o professor, é o técnico, aquele 
que pode dirigir as escolas. E1e tinha essa preocu
pação na sua trajetória, e isso _serviu de bússola 
em quase_ fo_da a sua atividade no Ministério da 
Educação e Cultura. 

Ao lado dessas metas tinha o_utras mais ambi
ciosas: aumentar o número de escolas, inStalan
do-as no interior do País, de modo que as comuni
dades interioranas tivessem suas universidades 
e_escolas, evitando que os alunos fossem obriga
dOs- a se _de_sloc_arem para os grandes centros, 
como só iã. acontecer no reino, quando os brasi
leiros se deslocavam para Portugal, a fim de estu
darem ou no Império ou no com~ço da República, 
para SalVador, São Pi:l.ulo e Rio. Almeja'la que 
nas cidades do interior do País fossem instaladas 
escolas técnicas ou não,_ e mais universidades 
para prOporcionar o erisino qualificado nas várias 
localidades. Seu plano de_ administração, sem dú
vida, ambicioso, pois era o s_eu intento, senão 
acabar com o analfabetismo, pelo menos dimi
nuí-lo. É pela palavra do próprio Tarso que Vamos 
conb~cer se suas metas foram cumpridas. Ouç~-
mo-lo pois. Enquanto o sistema de ensino supe
rior cresceu 142% entre faculdades de medicina, 
engenharia, filosofia, agronomia e economia, 
mais de 120 escolas foram instaladas; as matrí
culas nos cursos superiores, que em 1964 soma
vam 142.367, chegaram, ao fim do primeiro ano 
de sua administração no Ministério, a 278.299, 
i1ão havendO mais a lamentável fila de excedentes. 

- "De _acordo com o-qu~ pl?_nejei, quando 
procurei dessas escolas, localizadas no inte
rior, feita a reforma universitária que traça
-mos- acrescenta o senador ~-_íof[eSer
vado ao magistério um lugar especial, pois 
foi eriCadeada na carreira de modo a incen
tivar novas vocãções." 

E, com o orgulho do dever cumprido, Tarso 
adverte_que desde o começo de sua vida pública 
sempre teve o seu pensamento voltado para a 
Educação. Diz ele: ·•o fato fiais importante do 
desenvolvimento do Brasil - acrescenta ~ é a 

--preparação de elites dirigentes, sem diversific_ar 
as formações, serri a Criação de escolas e institui
ções .. educacionãis_debas_e, de ]9,e 29 graus, sem 
escolas superiores em número suficientes para 
atender toda a demanda da juventude, nada se 
pode esperar do Brasil, senão a condição de Na
ção pobre, sem recurso, dependente, impossi
bilitada de crescer. Incapaz de desenvolver-se de 
uma manei(a segura, rápida e definitiva:'' -- _ _ 

E assim foi a vida do político que" se fez notável 
-edUcador. Tão notável que por, vinte vezes; lhe 
foi conferida a !áurea de professor honoris causa, 
por quase todas as universidades brasileíras, hon
raria que lhe foi concedida_desde a Universidade 
de Manaus, Amazonas, até à de Santa Maria, lá 
no seu Rio Grande do Sul. 

Em 1987 já se achava doente e no exercício 
do seu mandato_ de Senador da ·República. To da-

via, um dos traços insuperáveis de -sua persona
lidade foi a pertinácia e, tarilbém, a determinação, 
não descuidando do tratainento. E, em busca da 
saúde, bate a.todas as portas, nas quais pensava 
encontrar tratainento e cura_ para os seus males. 
A doença; entretanto, prossegue. E às 22 horas 
do dia 5 de maio de 1983, no Instituto de Cardio
lOgia de Porto Alegre, morre T atsb Dutra, deixan· 
do um vácuo imenso na riossa vida pública e 
cobrindo de luto o País. 
: MorreU lutan.dO s·e-m ihe-PoCfer Vàíer--a ciência 

dos médicos; seus cuidados, que foram muitos, 
o amor de sua família e _o desejo e a esperança 
de todos _que com ele conviveram. 

Tarso Outra CUJl1priu a lei divina: nasceu, _viveu 
e mOrreu. A9ora só resta a saudade e o seu exem
plar comportamento de homem público. 

Muito obrigado. (PalmaS.) 

Durante o discurso do _Sr. João Menezes 
o Sr. Lourivaf Baptista deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto 
Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Car-
neirO: -, 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. 
Pronuncia o seguinte diScurso.)- Sr. Presidente 
Humberto L(Jcen_a, Srs. Ministros Paulo Brossard. 
Alberto Hoffman-n, Laura Leitão e Adhemar Ghisi. 
sr.- Senador Octavio Cardoso. Dr, Paulo de Tars:~ 
Dutra Filho, D_r. Oswaldo F1ávio Oegrazia e Srs. 
Senadores: 

A oração do nobre Senador João Menezes, com 
os apartes que o enriqueceram, certamente, tor
nou dispensável a leitura destas desataviadas re
flexões. Mas ao chamamento da Presidência aco
lho e acudO pãra ler o -que esç(e_vi sobre Tarso 
Outra. 

O Senado resgata, hoje, em nome -dã Nação, 
uma dívida contraída com a memória de Tarso 
Outra. Um político profissional, Qalafdão de que 

_ por igual se vangloriava Octavio Manga~eira, 
Ainda bem que o fãz, e_a circunStância-de mear 

em cinco anos de sua morte dá significado espe
cial a esta homenagem. t: que o tempo. apesar 
do tropel dos acontecimentos políticos, não fez 
esquecido quem tanto deu de si durante os decê
ni_QS todos, e foram mais de cinco, que dedicou 
à Vida pública. 
---creio mesmo que·o presuinido atraso empresta 
maior significação a este ato, Aqui estão muitos 
que éórõ ele conviveram nestas e nas Bancadas 
da Câmara dos Deputados. Mas a esses se juntam 
os que chegaram depois, ou -dele se desencon
traram na sucessão daS Legislaturas. Aqueles quE 
não tiveram o favor de suGt amizade, que não 

_a_ç_Q[Tlpanharam os altos e baixos de uma carreira. 
que _cedo se iniciou no Ginásio Santa Maria, acOm
panhando, ainda de ,calças Curtéi:s, a nOticia da? 
tilmo~:osas atividadeS ieVOludonáda_s do tio Wal
sumiro. 
- A pOiftica era seu destino, e Tarso a cumpriu 

até à hora derradeira. Extinto o Partido Republi
cano Uberal, pelo golpe de 1937, surgiu, promul
gacla a COnsfit.i-Jiç_ão 9e 1_946, e depo_is da Verean
ça em Ira[, a oportunidade para que Paulo de 
Tarso Moraes Outra, abrigado sob a leQenda do 
Partido Social Democrático, começasse a subir, 
na Assembléia Legislativa do Estado, os degraus 
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que o levariam em cinco mandatos sucessivos, 
à Câinara doS DepUtaãos, e, por duas vezes, a 
esta Casa.- - --- - ------ -· 

José Joaquim Seabra referi<)-Se á política como 
a megera, a mulher de mau gênio, cruel, que, 
tal como as serpentes, somente larga as suas 
vítimas no instante derradeiro. 

T odes conhecemos a força que representa essa 
controvertida atividade; razão tinha Amado Nervo, 
ao afirmar que "é mais fácil encontrar uma mulher 
resignada a envelhe<:er _do que um político resig
nado a se_ retirar da cena". De seus enleios e 
reveses não se liviam os vencedores para não 
abandonar os companheiros de luta, e não renun· 
ciam os vencidos, porque os alimenta a ânsia 
do retomo. 

Se o eleitorado sul rio grandense jama_is faltou 
a Tarso Outra, nas muitas vezes que se submeteu_ 
ao seu julgamento, certo é que, durante 69 anos 
de vida, por várias vezes sonhou e por várias vezes 
amargou o desencanto de ver frustrada sl,la candi
datura ao Governo do Estado. Por quê? Créio 
que esta é a hora de indagar e a hora de: discutir. 
Qual o motivo? Dou minha versão, e, como toda 
versão, é possível que não se case com o fato. 
Mas porque nela acredito, valho-me do conselho 
do Padre Vieira, quando ensiõava que "o pregador 
há de pregar o seu e não o alheio". 

Instalada A Legislatura de 1963, o Uder Martins 
Rodrigues avisou-me que o PSD iria recondu
zir-me à Presidência da ComJ$~0 de Constitl,l.lção 
e Justiça. Tão raras as oportunidades que a ativi
dade legislativa conta para premiar aos que dela 
participam, que desde meu ingresso na Câmara 
dos Deputados tenho passado pelos cargos, os 
poucos que ocupei, abrindo_ ensejo a que outros 
os exerçam. 

Naquele encontro, surgiu a candidatura de Tar
so Outra, recrutado entre os mais antigos mem
bros do órgão. 

Em 1964, chegou à ComiSsãõ a mensagem 
presidencial de intenrenção em Goiás, goveinado 
por esse outrora inveterado_ subversivo, hoje nos
so prezado colega Mauro Borges, abrigado sob 
a tranqüila legenda do PDC. 

Tarso designou-me Relator da rumorosa inicia
tiva, em que o Governo tçdo-poderoso punha o 
maior empenho. 

Estciiia em casa redigindo o parecer contrário 
à medida, quando Tarso me chamou ao telefone. 
A Comiss_ão, reunida, reclamava minha presença._ 
Isso explica que meu trabalho tivesse uma parte 
escrita e outra_ oral, num diálogo nem sempre 
ameno_ com Q_~n~o Uder d.o ~oo-talto. 

Rejeitada a inedida por expressiva maioria de 
votos, subiu ao plenário. O GovernO preparara:.se 
para a luta, dividindo a bancada do então pode
roso, forte, hann6nico PSD. Em 1964, o pedido 
Coi afinal aprovado e o parecer rejeitado, graças 
à arregimentação de Peracchi Barcelos. Em.mea
dos de 1966, uma Assembléia Legislativa, muti
laqa por sucessivas cassações, tantas quantas ne
cessárias para derrotar a candidatura emedebis
ta do professor Ruy Cime Uma, acabou elegendo 
Governador justo o outro;e que VOltava a derrotar 
Tarso Outra, agora na Convenção Regional. E 
para evitar surpresa, um Ato Complementar de 
16 de julho tomara obrigatória a fidelidade parti
dária. 

Já naquele tempo, era dando que se recebia 
e não erraria - penso - alto quem visse no 
saê'i::ifído ·de Tarso Outra a punição que marca, 
hoje, os correligionários quatroanistaS. 

E certo que na Presidência Costa e Silva coube 
a Tarso Outra ocupar o Ministério da Educação 
e Cultura, em epoca de tormentosa vida estudantil 
e universitária". -- · 

Eta-alguma coisa, era, talvez, muita coisa, mas 
não era seti sonho. Outras vezes tentou o Palácio 
Piratini, sem sucesso. Em 1970 preterido por Eu
-clides Triches; quatro anos depois, a palma coube 
a Sínval Guazzelli e, pcir fim, em 1978, o escolhido 
foi Amarãi de Sousa. 

É possível que tudo tenha sido uma coinci
dência, uma dura coincidência para quem, como 
todo hoffiem pÚblico, sonhou governar seu Es
tado. 

O bravo Presidente da Comissão de Consti
tuiçã-o e Justiça não teria perdido, desde a insub
rnissao-·de 1964, a honra de dirigir o Estado a 

-que tanto procurou servir? Levanto a hipótese pas
sível de contestações, que é com enfoques diver· 
-sos, aliás, que se escreve a história dos homens 
-e dos povos. 
·--'-De todo os contratempos os desenganos, de 
todas as frustrações que marcam a_vida dos ho
mens públicos, no decorrer dos tempos, abre -
ahl Deus misericordioso-- bendições que tudo 
superam, ilumínam e- consolam. A Tarso Dutra 
nunca faltou a solidarieâa-de do "fiel eleitorado sul
fio-grari'âense e, prindpalménte, sua vida, toda 
ela, foi um romance de amor com D. Pastorinha, 
graça e estímulo nas horas amargas, companhei
ras leal e devotada nos dias felizes. E aproximo 
minha mão da mão finne e brava da companheira 
exemPlar e, juntos, rezamos, uma a urna, as con
tas do mesmo ros-ário pela alma de TarsO Outra. 

O Sr. Leite Chaves - V. Exa. permite um 
aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita 
honra:_ 

__ O Sr. Leite Chaves -Assisti ao último discur
-~do Sehador Tarso Dutra nesta CaSa Foi uffi 
. :tt.abal_b_o _elabor~do _s_obt:e_ ª guerra do Vietnã. Ini
cialmente, supus que o móvel do seu discurso
fosse umà manifestação de solidariedade ao país 
do Norte, que ele, realmente, admirava. Mas, no 
fundo, o discurso colirriava revelar o seu pânico, 
-o seu assombro em relação à mortandade naque
·le país do Extremo Orierite aSiático: DepOis,-a 
longa agonia do Senador, o silêncio, as viagens 

-arnf EstadoS Unidos e a volta. E parece que ·era 
afetado exatamente naQUele órgão que nos torna 
úteis nesta Casa: a garganta, a própria voz. Ele 
integrava a Bancada do Rio Grande do Sul, ao 
lado dos SeriadóreS Dariiel Krieger e Paulo Bros
sard- os dois, pelo Partido do Governo, e Bros
sard, pela Oposição_. Presente e silente a este Ple
nário, já nesse finãl,-hé:Ssa agonia, mas notava_ 
haver em torno do novo Senador um grande res
peito daqueles que õ acompanhavam na vida pú
blica e que, como V. Exa., vinham desde a Cãrriara 
dos Deputados. 

Faço um apelo ao Presidente da Casa, para 
que faça chegar às mãos da família esse último 
livro que o Senado publicou com a resenha biblio
gráfica de todos os Senadores, desde 1826, quail
do se iniciou, quando houve a atividade senatorial 
no País, até o p-resente ano. Não sei se esse livro 
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já chegou às mãos _da família, mas acho que seria 
um instante para que lembrassem permanente
mente os momentos que ele, aqui, Conosco convi
veu. O livro, em cinco volumes, denomina~se "Ca
tálogp_ Biográfico dos Senadores Brasileiros -
1826 a 1986'". 

O SR- NELSON CARNEIRO - Agradeço 
a V. Exa. o oportuno aparte. Acredito que trouxe 
apenas um debate, um debate que deve ser aberto 
sobre a vida r' ,quele grande hoffiem que foi Tarso 
Outra. (Muitc •em! Palmas.) 

O SR. PRd>IDENTE (Humberto Lucena) -
Em meu nome pessoal e no dos demais_ mem
bros da Mesa Diretora do Senado, associo-me 
à homenagem que o Plenário acaba de prestar 
à memória do inesquecível ex-Senador Tarso Ou
tra, por iniciativa do Senadot: João Menezes. 

Os oradores que desfilaram na_ tribuna traçaram 
_o- perfil do ilustre Parlamentar desaparecido, o 
-ex~Senador Tarso Outra. Como bEm1 acehtuou 
o Senador Nelson Carneiro, naS suas palavras, 
o Senado hoje, com esse preito de saudade, res
gata uma divida para com a memória de um 
emiheilte homem· público. 

Secretário de Estado __ no Rio Grande do S1,1l, 
Deputado à Assembléia Legislativa do sell Estado, 
Deputado Federal, por cinco Legislaturas, Sena
dor eleito e reeleito, Tarso Outra foi incluído entre 
aqueles que mais se destacaram no cenário polí
tico -nacional. Homem simples, afável, cordial, to
lerante; lehl, digno e cOmpetente, Tarso Dutra, 
corri-o seu exemplo, contnbuirá para que outras 
personalidades, iguais a ele, possam apare<:er no 
Brasil, pois tenho certeza de que as novas_ gera
ções, ao se debruçarem sobre o exame de sua 
vida pública, hão de descobrir nele um caminho 
seguro para os que têm vocaçã_o inata para a 
pOlítica. - · 

Registro a presença e agradeço aos SrS. Minis
trQ~,_Oeputados, familiares do ex-SÉmador Tarso 
Outra. _ ___ - -- -

Suspendo a sessão por cinco minutos~ para 
qUe Qs- Srs. Senadores possam cumprimentar os 
familiares do ex-Senador Tafso Outra. 
- Está suspensa a s~ssão .. 

(Suspensa às 12 horas e 08 mínutos, 
ã sessão é reabertã às 12 horas e 12 iiJinu~ 
tos.) 

O Sr. Francísco Rollemberg assume a 
cadeira da Presidênâa. 

O SR. PRESIDErfi'E (Francisco Rollemberg) 
-Está reaberta a sessão. 

COnceâO cfpalavra ao nobre Senador Ruy Ba
celar. 

OSR- R()YBACELAR (PMDB-BA Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. 
-senadores: 

Permitãrri=-me, antes de corrieÇar O discurso 
propriamente dito, para o qual me inscrevi, que 
é _uma homenagem ao Centenário da Lei Áurea, 
que teça alg-Uils comentários sobre a reunião da 
qual surgiu o documento citado como Modemi
zaçáo e AjuStaiii:ento ....:..... 88/89, que riãda mais 
é do que um elenco de intenções que se!Virá 
de roteiro para as negociações com o Fundo Mo
netário Internacional. 

Sr. Presidente, Srs. senadores. a reunião ocor
ridã ontem, no Palácio da Alvorada, do Presidente 
da República com alguns Ministros de Estado e 
os Governadores,_ co~iu-se num desrespeito 
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à Assembléia Nadona1 Constituinte, quando foi 
anunciado mais um Plano Econôrhico (ciitavó), 
dessa vez com duração de dois anos, como se 
a Constituinte já houvesse se ffianifestado á res
peito do mandato do Presidente José Samey. O 
palco da reunião foi completo, com a presença 
do desacreditado Presidente da República, alguns 
Ministros coadjuvantes da encenação e vinte e 
um Srs. GoVernadores, que, c6rt1 raras exct:çõe-s, 
se prestaram ao papel de massa de manobra. 

Apesar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, da au
sência já reclamada do "Sr. Ff.'U", na pessoa do 
Sr. Thomas Reichmann. Por oportuno, quero, 
neste momento me solidarízar com o Governador 
de meu Estado, Dr. Waldir Pires, que acertada
mente não compareceu à reunião e, através de 
contundente nota pública, se recusou a apoiar 
uma política econômlca pautada na perda do po~ 
der de compra dos sa1ârlos e numa criminosa 
recessão das atividades produtivas, prindpa1men~ 
te nos Estados nordestinos. Para a solução dos 
graves problemas que o País atravessa, sOmente 
reestudando-se os gastos com os serviços da dívi~ 
da externa e realizando-se eleições presidenciais 
em 1988, para que se dê, sr. Presidente, fim a 
esta tão demorada transição com wn novo Gover~ 
no dotado de legitimidade. 

O Sr. João Menezes- Permita~ me um apar· 
te? -- -

O SR. R(IY BARCELAR -Com muita honra, 
ouço v. EX' 

O Sr. João Menezes- Prezado Colega~ não 
vejo o porquê da ausência do eminente Gover~ 
nadar Waldir Pires. O comparecimento fci quase 
total, de todos os governadores. O Gõverriador 
Waldir Pires, por quem tenho a melhor afeição, 
deveria ter comparecido para dar as suas luzes. 
O assunto era discutir. É muito fácil reclamar e 
não dar wna idéia. Era multO rrià1s -mtereSSãnté 
que ele comparecesse- à reunião e trouxesse a 
sua fdéia, o seu pensamento. A reunião, lá no 
Palácio do Presidente, com os governadores, nada 
tem a ver com a Assembléia Nacional Constituinte 
-não tem nada uma coisa com a outra, emiriente 
Senador. São coisas complemente diferentes, 
sem nenhum cantata. Seria o cómulo que, por 
causa de uma soberania que se fala na Assem~ 
bléia Nacional Constituinte, ninguém mais pudes
se reunir, falar, discutir qualquer assunto. Um ho
mem da inteligência de V. Ex" não pode se apegar 
a isso, não pode se apegar a esses detalhes, que 
nada valem. V. Ext sempre se refere ao Presidente 
da República _com raiva. Não faça isto, eminente 
Senador. Não se faz política com raiva. imagine-se 
V. Ex• se aqui também se disseste que V. Ext 
está des~creditado como Senador. Não seria, 
também, uma coisa horrível ficannos neste deba~ 
te? Então, faço um apelo a V. ~. que repreSenta 
um grande Estado. que teve uma grande votação 
no seu Estado, tem uma representação popular 
das mais brilhantes, e como seu amigo, creio 
que posso fazer um apelo, para que mudasse 
esse seu tom odloso ... 

O SR. RUY BACELAR- V. Ex' tem dúvidas 
de que o Presidente da RepúbUca esteja desacre· 
ditado pela população brasileira? V. Ex' tem algu-
ma dúvida a respeito? · 

O Sr. João Menezes - Não tenho dúvidas. 
Tenho certeza de que está acreditado. É muito 

diferente de V. Ex". Então, precisamos acabar com 
isso. Está parecendo briga de menino: "Você" é 
feio. Você é bonito". Não, eminente Senador!Va~ 
mos aéabai' com isso. V. EXt; como Senador, naO 
pode ter ódio ao Chefe da Repóblica. V. Ex9 não 
pode, todas as vezes que usa da palavra. manifes~ 
tar-se de maneira acre. Por que, Senador? Não 
pode. Confio que V. Ex' reflita um pouco, e pela 
amiZade que nos liga é que tomo a liberdade 
de_ lhe dar este aparte. E aproveito para renovar 
o meu prOtesto e o meu apelo no sentido_ de 
que encaminhe as discUssões noutro rumo, qUe 
tome outro sentido, para que não esteja lutando 
em tomo de coisas _que refletem apenas o ódio, 
a desavença, não dando nenhum resultado práti~ 
co. Multo obrigado a V. Ex!'. 

O SR. RUYBACELAR- Nobre Senador JoãQ 
Menez_es, o aparte de V. Ex• é completamente 
desconexo, não tem conexão alguma com a reali
dade nacional. Quando fa1o em desrespeito à As
sembléia Nacional Constituinte, é porcjue _o Se-
nhor Presidente da República rea1iza uma reunião 
e, como se a Assembléia não existisse ou como 
se não estivesse_em pauta a questão do seu man~ 
datQ._ Sua Excelência anunda à Nação um plano 
com durabilidade_ de dois anos, como se Presi
dente continuasse a ser durante esse periodo. 
Corri essa reunião,_ Sua Excelência ferE! a sobe
rariia da ASSembléia Nacional Constituinte. 

Além disto, não há ódio nas minhas palavras. 
Falo em PJ:esidente desacreditado, porque a Na
ção assim considera. ou a sua grande maioria. 
E um Presidente sem legitimidi;tde. 

O Sr. João Menezes- Ai está o erro~ emi
nente Senador. 

O SR- RUY BACELAR- E legitimidade s6 
se consegue através de eleição, através de voto. 

-O-Sr. João Menezes- Não faça isto, Sena
dor. Não fique neste campo, porque isto não leva 
a coisa alguma. 

O SR. RUY BACELAR - E o Presidente _da 
República não tem isto. Foi um capricho do des~ 
tino que o fez Presidente da República. 

O Sr. João Menezes- Vamos conversar, 
- vamos discutir no interesse da Pátria. 

O SR. RUY BACELAR- Dai, Sr. Presidente, 
a nota que li, com alguns comentários sobre a 
reuni2io. No_meu modo de pensar é o que 80% 
da Nação brasileira pensa e sobre o que desejava 
aqui pronunciar~se. 

V~ltando ao tema principal do meu pronuncia
mento, Sr. Presidente e Srs. Senadores, há cem 
anos era sancionada a Lei Áurea, que extinguia 
a escravidão no Brasil. Quando falamos de aboli~ 
ção da escravatura no Brasil, buscamos sempre 
duas vertentes. Na primeira, damos um sentido 
afirmativo, não ao ato em si, mas à luta descan· 
deada por gerações e diversos segmentos sociais, 
visando à extinção do abominável _cativeiro no 
País. E __ essa luta não pode ser esquedda, pois 
eScraVidãO é escravidão, sejam lá quais sejam as 
peculiaridades que venham a assumir. Por outro 
lado, temos a vertente negativa, que denota-justa~ 
mente a ausênc:ia do negro como cidadão de 
fato e. de direito na realidade brasileira. Assim, 
sob este ângulo, justifica-se plenamente a reação 
não festiva dos movimentos negros à comemo~ 
ração do 13 de Maio. 
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No Brasil, por mais de três séculos, o negro 
seria o sustentáculo da nossa economia. Com_ 
genoc;i9!o predeterminado das sodedades indíge
nas, o escravo negro esteve presente, com maior 
ou menor participação, erri todos os setores da 
nossa _economia. Além disso, foi sempre expres
siva a sua participação na composição da popula
ção, chegando, em algumas áreas, a constittiir~se 
no seu segmento majoritário. 

Entretanto, as elites brasileiras, auto-identifica· 
das coffiô-l:ifâncas, no momento em que nossa 
sociedade passava por transformações profun~ 
das,-de uma economia escravista para outra de 
tipo capitalista, de uma organização monárquica 
para uma republicana, não pensou no negro, isto 
é, na maioria trabalhadora do País. Os segmentos 
consetvadores pensavam na propriedade senho
rial e nas indenizações; os progressistas, nas áreas 
em deSenvolvimento, buscavam resolver o pro
blema de_preenchimento dos postos de trabalho, 
incentivafldo a imigração européia. 

Isto significou para o negro a fmpossibilidade 
de integrar-se de forma adequada e competitiva 
na sociedade de classes que se instaurava no 
País. Enfim, mesmo como trabalhador livre, nada, 
absolutamente nada, foi feito pâiã ·prOpiciar· de 
maneira positiva a sua inserçáo na estrutura pro~ 
dutiva. Relegado foi, no mercado de trabalho, à 
atividade braçal, sem especialização, sem remu
neração justa e digna. Por sua vez, temos que 
lembrar esse passado tão próximo. Toda a ideolo~ 
gia racial brasileira, por séculos, com pequenas 
variaçõés, identificava o negro como "objeto" e, 
no máximo, indivíduo de segunda categoria, sem 
direitos e garantias. Permanecia a chaga aberta; 
o negro era um sér de qualidade inferior. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a abolição, 
nenhuma alteração substancial veriflcou~se, pois, 
nada foi feito no sentido de produzir valorativa
mente uma nova fnterpretação em tomo da condi
ção de "ser negro". Manteve-se o carâter estigma
tizante da inferioridade_ do negro e os seus conse
qüentes corolários, tais como "vagabundagem", 
"insolência", "desorganização familiar", costu
mes selavagens" e outras pechas. Assim, tanto 
na ideologia como na práxis, a abolição não resol
veu o problema do negro, antes o conduziu, por 
gerações sucessiva·s, ao empobrecimento e à des
qualificação social. 

Já o pro-cesso de miscigenação secular, com 
presença de "morenos entre os grupos dominan
tes, permitiu a criação da "fábula das três raças" 
e ()_mito da "democracia racial''. O _negro era 
livre, a sociedade era aberta, qualquer membro 
de qualquer grupo étnico podia ascender. Eng o~ 
dos da dominação. Entre outros fatores, justifi
cava os "morenoS" coin as -suas falsas genea
logias e ainda possibilitava aos p-oucos ·negros 
que ascendiam a condição desmoralizante de ter 
que aceitar Os postulados pretensamente positi~ 
vos de integrar "o mundo dos brancos". 

Com a implantação de uma economia tiplca· 
mente capitalista, competitiva e avassaladora, ma~ 
jorftária urbanização e grande desenvolvimento 
industrial, verificaram-se grandes trasformações 
no Brasil, a partir da abolição. Mas, e o ·negro? 
O qué-_ãconte_c~U corr1 ~~~?_ f;ias décadas segui!)_:' 
tes, sobretudo a partir de 1930, nos grandes cen.: 
tros urbanos, ele passa a concorrer, a disputar 
as posições mais baixas com oufrOs contingentes 
humanos. Enfim, o negro permanece m.3j0ritário 
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nas categorias mais inferiores da estrafic:ação SQw 

cia!. · 
Três _afirmações dos "ideólogos ~a igualdade 

racial'' tentam evitar essa realidade: primeiro, "_o 
negro é um cidadão pobre como outro qualquer, 
mas um trabalhador", ~egundo, " a ascensão 
de indivíduos negros, no plano social e econ~ 
mico,_é inquestionável;" "os movimentos negros 
pregam o apartheid às avessas no Brasil", 

Sobre o primeiro c;a_so _v_am_os verificar que o 
que aconteceu foi uma :aç:laptação das antigas 
formulações da sjtuação étnica às novas formas 
de controle dos indivíduos e grupos. A visão ainda 
é a mesma_do século passado, com as suas res.:-_ 
pectivas r._eelal>orações. In~egrar ou participar dos 
grupos dominantes é sobr:etudo aceitar os postuR 
lados pretensamente posiUvos_ de integrar o mu[l~ _ 
do dos brancos. Negro tem que ser artfsta ou 
jogador de futebol e "estar no seu lugar". Fora 
dessas Categorias, a ideologia discrirrlin"atórfa, o 
preconceito, o massacre. Vejamos, por exemplo, 
o caso de. Gilberto Gil agora na Bahia. Evidente-_ 
mente, outras razõ_es podem ser evoCadas, màs ·· 
a sua negritude é um componente avaliado pelos 
partidos e eleitores. 

Outra opção para o negro ou muJato é esquecer 
sua condição racil, omitindo~se em relação à sua 
origem; às suas raízes. Assim, como poderemos 
dizer que ele é um cidadão como outro qualquer? 
No mercado de trabalho, tal_situação se repete, 
pois, ao se modificarem as relações de produção, 
modificam~se as condições de organização da 
consciência social das pessoas, grupos e classes 
sociais. Entretanto, se por uni lado, há uma apa· 
rente igualdade pela ausência de manifestação 
explícita, assumida dfscriminação, por outro, os 
sutis mecanismos de seleção diferenciam com~ 
pletamente os indivíduos. E aí, Sr. Presidente, o 
negro não concorre, não participa, porque a sua 
classificação é sempre para baixo, inJusta. O me-
lhor indicativo da discriminação do negro no mer
cado de trabalho é que sempre recorremos a um 
exemplo de um negro num posto de direção. 
Sabem por quê? Porque ele é tão raro, que jamais 
nos esquecemos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em rela!;ãO à 
ascensão individual dos negros, temos que consi
derar a sua evidência. Há negros em postos de 
direçâo, ricos, na classe média, etc: Tudo isso 
é inqu.estionável, porém, quantos deles represen
'am a massa negra? Obviamente um_a minoria 

1significante, quase inviSível, pois a grande maio~ 
permanece na pobreza, na periferia da vida 

.;odal. Devemos ressaltar que a ascensão agora 
pode não significar tão ostensivamente, como o 
foi no passado, a integraçãO, a perda da identidade 
no mundo dos brancos. Pode significar, isto sim, 
a consciência crítica sobre a realidade que o cerca, 
a diS<:riminação debatida e rejeitada, a assunção 
de sua identidade étnica. Enfim, o negrO não quer 
maiS a cozinha e denuncia, reage à discriminação 
e à opressão. Por isto, Sr. Presidente, os movi
mentos negros incomodam tanto.-· 

Nenhum movimento- negro pensa em socie~ 
dade à parte, em gueto étnico. Multo pelo contrá~ 
rio, sua perspectiva é sempre libertária e tguali~ 
tária Na realidade, com radiçalismo ou não, o 
que os negros querem é um lugar na socledade 
brasileira como qualquer outro grupo ou cidadão. 
Seni. eles, sem a sua luta, que tem raízes nos 

quilombos, teríamos apenas um feriado no_ dia 
13 d~jllato, porque, logo depois todos se esque-. 
ceriam do problema. Mas eles são a nossa "cons~ 
ciêli.Cia infelii'' \:i_d.e~inª-scarar a que·stão racial. 

E:ntretã.Oto, Sr. Pre-gjdellte, uma (Juestãci se afi~ 
gura como básica: o que fazer? , 

QUando trª~oS da_s sOciedades indígenas, te~ 
moS uma- ci!rteza é sa_bernos que, diretamente, 
mUito pÕCI~mos fazer, p-ois a Sua preserV8çãO es_tá 
intrinsecamente vinculada_à questão da terra. Mas, 
o negro? A sua -questão não é tão tangível, nem 
exeqOfvel de lorma_ tãO -àireta ~ concreta,_ Ul'!la 
vez que necesSitam de moradia, saúde, educaç_ão 
e trabalho e esses· são Problemas, no mínimo, 
de 80 por cenfo da população brasileira, seja ne-. 
gro, branco, amarelo, nordestino, sulista ou qual~ 
quer outi'a categoria~ 

É-óbvio, PõrtantO, qUe a lamentável condição 
social do_ negro brasileiro somente poderá se mo~ 
dificàr nõ curso de um Brasil melhor, na rota 
do seu processo geral de desenvolvimento social 
e económico-.- Entretanto, sem umá- deliberada 
intervenção do po-aer público, sem dem-agogia 
e falsas concessões, somente num indefinido e 
jongo praz-o, poderemos promover a real abolição 
da escràvidão do negro. 

sr:-Prestdente, não pensamos em medidas co~ 
mo escolas especiais para negros;· nem equipa~ 
mentes específicos ou a criação de elites negras. 
Isto _abriria ainda màis o fosso existente entre os 
negros e os_dominant~1 auto-identificados como 
brancos~ Por sua vez, as elites negras, ampliadas 

- -=-pOTs já existem ___:serão o resultado da própria 
dinâmica de -deseilvo!Vimeitto da sociedade e da 
sua inserção na economia. 

O que P'reciSamos, de forma deliberada e conti~ 
nua, é .cri!=lr uma nova imagem social do negro 
no .BrasU._ FloreS!tan Fernandes,_ nosso brilhante 
colegã e COhStifuinte,já noS disse-qÕe "o brasileiro 
tein o preconCeito de não ter preconceito". Assim, 
na ideologia básica do brasileiro, o negro não 
é visto ~licitament_e __ c_omo inferior, mas_ corno 
integrante de um grupo cujos membros já foram 
escravos, São ignorantes, pobres, sem escola, sem 
saúde e feras poí-qUe não se enquadram no Pa
drão de beleza ocidental._ 

Em Vários pl~móS, Poderia o poder público ini
ciara processo de resgate de uma condição social 
positiva para o negro. Temos a consciência do 
papel permanente_ das informações na orientação 
e controle sobre as práticas sociais, concedendo 
aos melós de _comunicaÇão, com seu poder sim~ 
bélico, uma força política dificilmente ultrapas
sada. As novelas mudam falares e comportamen~ 
tos;,_Qersonagens de organizações_ clandestinas 
toma_in·Se ídolos nacionais. Tudo isto denota o 
poder dos meios de comunicação. 

E Cjuem Os c·ontrola, quem os concede e quem 
os censura? O_Qovern.o, é lógico! Desta forma, 
o -que proponho, se seriedade hOuver no atual 
Governo, é a criação de_um Programa de Relaçó"'s 
Interraciais, com o objetivo de promover a 1~ 

gero soCial do negro na área das comunica!.- ~t::s. 
Este programa seria -elaborado por especialistas 
e terta -a duração de quantos anos fossem neces~ 
sárlos. Não demagógico, episódico ou folclórlco, 
o programa não se restringiria a momentos da 
História ou a aspectos exóticos da vida do negro. 
Buscar-se-ia a afirmação da validade do ser negro, 
da sua cultura histórica e atual, da a_fumação do 
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seu padrão estético e da sua condição de ddadão 
no Brasil de hoje. 

o Sr . .Mário Mala- Permite um aparte? 

O SR. RUY BACELAR - Tem o aparte V. 
~.Senador Mário Maia. 

0- Sr . .Mário Maia - V. Ex" faz um estudo_ 
profundo da sociolo_gia do negro na Histôria b_rasi~ 
Jeira e coloca, com muita propriedade, a influência 
e a discriminação que esses construtores de nos· 
sa nacionalidade sofrem até hoje. Ao referir-se 
a 13 de maio, V. fr coloca com rouita precisão 
qlie realmente foi apenas uma atitude emocional 
dos brancos para com a raça negra, construtora 
e um dos elos mais importantes da constr.ução 
da nossa _etnia. Em verdade, quando a Lei Aurea 
foi proclamada.. disseram que estava abolida a 
escravatura, mas não houve um plano precon
cebido ou estU.dado, uma planificação, denu:o da 
prática, para se_ colocar dentro do contexto soc;i_al _ 
toda essa massa de escravos que estava sendo _ 
liberta. Ar começou, talvez, o grande problema 
agráriO nO Brasil. Antes_ de se proclamar a abolição 
da escravatura, tinha que ter havido um planeja
mento nacional para a distribuição_de terras. Onde_ 
colocar essa grande massa, essa grande popu
laçãO de brasileiros que veio da Áfríca e ou_tros 
que já eram brasileiros, nasddos aqui? O erro 
fundamental, que persiste até hoje, foi não dar 
prosseguimento à Abolição da Escravatura com 
objetividade, colocando realmen_te o negro não 
mais como um objeto da Histôria, mas como 
um ·sujeito efetivo da Hi_stóOa, passando a de_cidir 
através dos seus bens, através da propriedade 
que ele passaria a adquirir com o seu _trabalho~ 
lnsii"o e.s_ta observação no seu discurso, agr~d_e~._ 
cendo a atenção de V. ~. que aceita esta pálida 
cOntribuição, neste_ morriento ,e_m que Se come
mOra_os cem_anos da.Aboliçã"O-da EscraVatura. 
Espero que daqui para adiante haja uma cons~ 
ciência nadonaJ de integração dos homens, que 
não se diferenci_~ pela cor da pele, mas que 
comunguem pelos valores morais da alma e do 
espírito. 

O SR. RUY BACELAR -Agradeço a V. EX' 
o honroso aparte, que engrandece, sobremodo, 
o meu pronunciamento. _ 

V. Ex' diz multo bem que a Lei Áurea, quãndo 
sancionada pela Princesã Isabel, foi um- ato de 
direito já conseguido pelos nossOs irmãos negros, 
porque liberdade não se dá, não se doa, canse-. 
gue-se, e eles conseguiram lutando, n,jj;o permi

. tindo que aquele estado que envergonhava o nos
so Pa_í_s c.ontinuasse por mais tempo. E-antes de 
13 de maio de 1888 vários movimentos se preces~ 
saram neste País. Entre eles, lá no Estado de 
Alagoas, na República dos Palmares, onde aquele 
grande Hd_er que honrou a __ raça negra, Zumbi, 
criou, inclusive, um verdadeiro socialismo, naque-. 
le recanto do Brasil. _ _ __ _ 

E há, em verdade, grande injustiça. Houve a 
Abolição da E_$cravidão. entretanto. o negrq ç:onti
nuou sendo objeto, continuou e continua sendo 
ainda o brasileiro de segunda Classe, em parte 
devido aos desmandos ou-à orientação sem des
CQr:tino de nossos governantes, porque não int~
graram o negro ao processo de de_senv.Qlvimento 
do País. Fizeram o seguinte~ na_ época em que 
o negro precisava mais de ajudà para se integrar 
à Sociedade capitalista da época, iniciaram a imi-
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graçào de braços europeus. Por isso, induo com 
muita satisfação o aparte de V. Ex' 

Dando continuidade, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, no mesmo plano situaríamos as medidas 
no âmbito educacional, sobretudo nos livros didá
ticos, nos curríc_ulos_escolares e na formação pe
dagógica. Precisamos superar a falácia das três 
raças, mantida ar é hoje nos livros didáticos, afastar 
a uniformidade das culturas africanas, dar a co
nhecer, enfim, a nossos filhos, um perfil da histó
ria, onde não apenas o europeu tenha sido criador 
de culturas e civilizações. E. para isto,opréclSamos 
mudar a mentalidade de nossos educadores, so
bretudo daqueles que trabalham com a História, 
com o social e com o cultura!. 

Sr. Presidente, temos a consciência de qUe es-_ 
tas medidas não solucionarão o problema do ne
gro no Brasil, mas para um país omisso que só 
fez transformar o negro em objeto "folclórico" 
(no sentido não cientifico da palaVra) o_u fonte 
de manipulação com fins políticos. o programa 
constituiria um passo Importante na integração 
do negro na vida nacional. Este _seria um dos_ 
caminhos para reduzir o enorme fosso que separa 
negros e os auto-identificados ·como brancos no._ 
Brasil. 

A luta e a organização dos negros vão prosse
guir e, seguramente, sem medidas efetivas do 
Governo brasileiro, serâ mais um "barril de pólvo
ra" neSta sociedade de tanta riqueza e tanta pobre
za, de tanta pretensão igualitária e fanta disCri
minação. 

Era o que tiithàa dizer, Sr. Presidente. (Patinas.) 

O SR. PRESIDEi'ttE .. (FrânciSco -ROIIemberg) 
- Concedo_a palavra ao-Dobre-Senador Odacir 
Soares. -- · · - -

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pro
nuncia o seguinte discurso:)_- Sr. Presidente, 
Srs Senadores: - - -

A Convenção regional do PMDB de Rondônia, 
realizada dia 9 de mãJo corrente, em Porto Velho, 
constituiu-se na verdadeira imagem do caos a 
que chegou o Partido no meu Est:ado. Basta dizer 
que o que mais repercutiu, no âmbito da conven-: 
ção e fora dela, não foi a eleiÇão do Senador 
Ronaldo Aragão para a presidêncía do Diret6rio, 
nem a saída do SenadOr Olavo Pires do Partido. 
O fato maiS lmportarite -da- conVenção foi o díscui
so do Deputado federal José Guedes, denuncian
do os erros e desvios do PMDB e dando um u1ti
matum a Jerônimo Santana SCIO-re a questão do 
afastamento dos "importados" na equipe de go
verno. 

José Quedes exíge a demissão de -Erasmo Ga
ranhão, Secretário da Fazenda; assim como de 
Wilson Tibúrcio Nogueira, Secr~tárlo de Planeja
mento; Erasto Vt1a Verde, Procurador-Geral doEs
tado e dos diretores da CAERD e .do CERON. 
Usando a tática do "ou eles ou eu", o Deputado, 
que é candidato a candidato à Prefeitura MUiltdpal 
de Porto Velho, indaga de Jerónimo s;:mtana 
quem é mais impórlante para seu GovernO e Para 
o PMDB, se ele, José Guedes, ou se os ·ditos 
"importados"; 

Numa alusão direta à inércia e à insensibilidade 
de Jerónimo Sãntana, _coiiClama o governador 
e o PMDB a assumir de vez o governo do Estado. 
"Não podemos mais calar", disse ele, "enquanto 
pessoas, trazidas ninguém sabe_ por quais crité-
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~os, trlpudiam sobre nós., enquanto Jerônimo não 
demonstra perceber o que está acontecendo". 

Atacando frontalmente as demissões em mas
sa de servidores públicos, José Guedes declarou 
não mais reconhecer o PMDB das campanhas, 
nertn:r dos discursos de Jerónimo Santana quan
do Deputado Federal. DisSe, ainda, que não tem 
mais coragem, como candidato à Prefeitura, de 
pedir votOs pã.ra o PMDB e que companheiros 
seus (não sei se de Partido) condickmararn o 
apoio à sua candidatura ao seu afastamento da 
legenda peemedebista. 

Confessando ql!e os milhares de pais de família 
que JerônimO Santana demitiu dos quadros do 
s~IViç:o público estadual são "gente humilde, que 
trabalhou em nossa (deles) campanha" • José 
G~edes diz que só permanecerá no PMDB "se 
realmente as coisas mudarem". Caso COntráriO, 
riiúda"tá ele_ rneSmo de partido, "porque hoje v a" 
Iem os homens e não a sigla". 

O Senador Olavo Pires, !gualmente, calcou na 
denúncia- o seu discurso de despedida do PMDB. 
"Não sou eu_ quem está saindo do partido, mas 
é .a PMOB quem está me abandonando há muito 
telnpo"- disse ele. 

_Assim como o Deputado José Guedes, o Sena
dor Olavo Pires critica a ~quipe de Govemo de 
Jerónimo Santana, cujos membros classifica co
mo "esttangeiros indesejáveis", ao mesmo tempo 
em _que se refere à existência de "um ninho de 
coin.iptos" no referido Governo. 

.A propósito da política de demissões, o Seilador 
Olavo Pires não considera o Secretário de Admi
nistração Antônio Morimoto como únlco culpado 
pela mesma, vendo antes Jerônimo Santana co-· 
mo o mentor do que chama "um clima de terroris
mo" implantado no seio do funcionalismo público 
estadual, em que os servidores não sabem mais 
se, nem até quando, manterão seus empregos. 
"NenJwma _empresa ou qualquer empregador", 
deaãrou o Senador Olavo Pires, "mesmo o Go
verno, pode ir para a frente sem que haja apoio 
dos funcionários". 

Finalmente, o Senador OJavo Pires acusoU Je
rónimo .Santana de -tentar governar sozinho, à 
margem dos representantes rondonienses na Câ
mara e no Senado: "temos que fazer alguma coi
sa", disse ele. "Tomar posição contra esta Cama
rilha que tomou conta da administração pública. 
O prOprio governador parece não saber a impor
tância de um deputado federa] ou de um senador 
em Brasllia_. Cada ministro tem um dossiê sobre 
a_sitl@Çãci política de Rondônia e quando o dover
.nador vãi buscar recursos pode esbarrar, justa
meh~. nas informações e, com isso, os recursos 
terem dificu1dades_em vir para nós, tudo por causa 
do distandamento qt.ie o Governador impôs à 
bancada federal", 

E Jerónimo Santana, como reagiu a tudo isso? 
Disse que não vai destituir ninguém e que ó PMDB 
tem Que ser "autêntico". Disse que, em nome 
dessa "autenticidade", manteria sua equipe de 
governo, atribuindo as críticas ao Secretário da 
Fazenda, Erasmo Garanhão, à insatisfaçã.o de 
qu~m não_se conforma em ser fiscalizado, dos 
que não aceitam a perda do "paraíso dos sonega
dores" (sic), que ele diz que era Rondônia antes 
que assumisse. J erônimo Santana, entretanto, 
não soube contestar a denúncia, feita pelo Depu
tado José Guedes em seu discurso, de que o 
arrocho fiscal em Rondônia tem sido seletivo, dis-
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cricionário e que ·:a fiscalização fazendâria, por 
exemplo, hoje-cobra 25 ··cruútdos_ de impostos 
por um cacho de banana e deixa sair, livre, de 
Ariquemes, tOdo minério retirado peJOS garimpei
ros"_ 

Quanto à saída do Senador Olavo Pires do 
-PMOB, Jerônírno Santana foi ainda mais lacônico, 
restringindo-se a criticar a atuação do Senador 
como Constituinte, para_ concluir: ''Para mim j_á 
saiu tarde. O PMDB nada perde com isto, ao con
trário, até ganha". 

Posso dizer, Srs. Senadores, sem nenhum me
do de incorrer em erro, que a convenção do PMDB 
de Rondônia em 9 de maio foi o "ca_nto do cisne" 
do Partido em meu Estado, graças principalmente 
às trapalhadas de Jerônimo Santana, que náo 
sabe unir, não sabe traç:ar metas, não sabe forrnu~ 
lar uma diretriz política, não sabe liderar, não sabe 
governar. O PMDB colhe hoje em Rondônia o 
que Jerónimo Santana vem plantando desde o 
seu primeirO dia de Governo: a frustração, o vazío, 
o nada\ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
ORADOR EM SEU DISCURSO: 

Alto Madeira 

Porto Velho, domingo 8, seflUnda-feira,_ 9 de maio 
· de 1988 

DEMISSÕES_E.DENÚf'!CIAS OE.. 
CORRUPÇÃO PODEM IMPLODIR 
HOJE O PMDB DE RONDÕNIA 

Convenção Regional será na Assembléia Le~ 
glslativa 

Além dC!- a,rneaça de implosão do partido, a 
ConvençãO-do PMDB para escolha do novo Dire
t6rio Regional hoje, a partir das 9 t}oras, na_Asse!Jl
bléia Legislativa, terá outros fatos importantes, co
mo a informação de que atê a terceira semana 
deste mês o Governador Jerônímo Santana deve
rá autorizar mais 1.500 nova·s demissões de fun
cionários estaduais, lista que ·não foi divulgada 
anteriormente pelo temor que Santana e outros 
dirigentes ligados ao governador sentiram de uma 
reação negativa da parte dos convencionais que 
poderiam, assim, até propor urna 9utra _chapa 
altemativa._Mas não só as demissões de servidores 
deverão _entrar hoJe na pauta dos que irão à Con· 
venção: lideranças expressivas querem cobrar ao 
governador explicações convincentes sobre as 
denúncias de envolvimento de setores diversos 
do Go_verno _e do próprio partido em corrupção, 
conforme apontam a oposição e parlamentares 
do próprio PMDB. A ameaça do Deputado José 
Guedes de deixar a sigla também deverá ser tema 
para debates, pois ele é apontado como o único 
nome que o partido conta efetivamente para dis· 
putar, com chances .de ganhar, a Prefeitura da 
Capital. E um Qrupo de diretórios de interior, que 
esteve reunldo no último domingo está disposto 
a propor punição para o presidente portovelhense 
do PMDB e as_sessor do governador, Paulo Araújo, 
acusado de haver manobrado para ~svazlar a pré
Convenção rea1izada dia 1"' na Câmara MunicipaL 
(Politica, página 3 do 1? Caderno.) 
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DEPurADOS VÃO Ã CONVENÇÃO 
TEMENDO EXPLOSÃO~ DCYPAATJDO: 

- - --- - -- --

O maior temor dos deputadoS- eStaduais- dO-
PMDB que hoje participarão da convenção regia~ 
nal do partido é que quando a sessão for encerR 
rada haja uma explosão que difiCulte-a carilinhadá 
em direção as urnas para novembro. 'TemOs de 
pensar grande e não nos preocuparmos com 
questões pessoais", disse o moderado Genival 
Nunes, que juntamente com mais três outros dire:
torianos representa Vilhena, município que quer 
apenas lhe seja concedida uma das vagas para 
Delegado à Convenção Naci~mal, já tendo indica
do como pretendente o secretário de adminis
tração Antonio Morimoto. 

O Deputado Pedro Kemper, é contrário à recon
dução do Senador Ronaldo Aragão à presidência, 
"porque ele não tem condições já que fica em 
Brasília enquanto os problemas acontecem aqui 
e prefiro que esta função seja exercida por alguém 
de Porto Velho". Kempernãoacredita que alguém 
deixe o partido em função do resu1tado da conw 
venção regional mas admite que "haja quem este
ja pensando em sair e aproveite para justificar 
com algum resultado que lhe seja negativo". 

O pimentense Vicente Homem, tido como de 
grande poder de articu1ação, e ligado ao Gover
nador Jerônimo Santana, diz estar tudo "muito 
tranqüilo". Ele se considera "eleitor do Aragão", 
mas que ficará com o que- for melhor para o 
partido". Pretendente a uma das vagas no diret& 
rio, Vicente diz que a partir de domingo, à tarde, 
o PMDB vai ficar mais unido". -

A Deputada Joselita Araújo, mais Votada dentre 
os 24 eleitos em 1986 para a ALEm não compa
recerá à convenção. Ela vai à Iocaliaade de Ron
dominas, (Ouro Preto), onde haverá uma come
moração ao Dia das Mães, e entregará 50 diplo
mas de Corte e Costura para alünas -do curso 
que a Deputada promove, além de instalar um 
motor de geração de energia. "O Governador dis
se que não tem nome definido para presidente 
- ela lembra - por isso não falo _do assunto 
e fico com o que for eleito".- _ _:_-

Para votar a favor do Senador Ronaldo Aragão 
à presidência, o Deputado Reditário Casso! esperã 
apenas a posição que vai asSumir o Governador. 
Casso! não acredita que haja uma quebra do parti
do, mesmo ·reconhecendo que "o PMDB atual 
não é o mesmo de 86 que empolgou u eleitorado, 
faltando-lhe a mesma força". Pessoalmente, no 
entanto, Cassol é a favor de um presidente que 
trabalhe e more em Rondônia. 

Já o guajaraniireffse RiQOinero- Agra, que ·vai 
levar mensagem à convenção, propondo que seja 
feito_ uin plebiscito entre os filiados ao partido, 
para escolha dos candidatos às prefeituras - o 
que, se autorizado pela convenção vai retirar uma 
enorme força dos diretófi.OS -=--õpãffido deverá 
ser fortalecido pela convenção. Ele admite que 
Aragão postule a presidência mas afrrma não sa
ber se vota no Senador. Sobre um possível pedido 
de Santana para que seja apoiadO um candidato 
qualquer, Agra diz "respeitar mas não Vou aceitar 
apenas por ter sido o Governador quem esteja 
pedindo". O Deputado traçou um perfil d6 Candi
dato ideal para dirigir o PMDB: "Que trabalhe_ e 
dê oportunidade aos diretóriOs interioranos, o que 
não acontece hoje". 

O cristão-novo José do Prado, que sexta-feira, 
- comunicava a cada r~órter !e r sido indicado vice-. 
ila Chapa de Confúcio Moura -para a Prefeitura 
de Ariquernes, disse que na convenção de hoje 

--vai acompanhar a decisão do líder da bancada, 
Deputado Manoel Messias, e confirmou que o 
presidente da ALE, Sidney Guerra, o teria procu~ 

-- rãdõ para cõrisegUir apoio em direção à presi
dênCia-ao"PMDB:--

iiA ÚLTIMA VEZ, CONVENÇÃO 
- FOI PARA O "Ti\PETÃO"-

A _última Convenção Regional do PMD_B, reali
zad_a_llQ_ irúcio de 1986 -acabou no tapetão porque 
houve recurso contra a eleição para presidente, 
do Prefeito Jerôl).imo Santana, o que feria frontal
m_ente-a legislação eleitoral Vigerlte. Mas o assunto 
acabou se arrastando dentro do Judiciário e quãit
do_ho_uv_e_wn.a posição, Santana p6de continuar 
porque já havia deixado a função executiva rnuni
ciJ?al_e era apenas o ca_ndidato do P_<!~~o <i_o_

0

Go
vemo. 

Mas l10uve fatos que marcaram a convençãÕ: 
pela primeira vez em mais de 15 anos o "caciquis
mo" exerd_d_o por Santana esbarrava numa oposi
ção com bases mais sólidas dentro do partido, 
à freiiie-o~Cit:ip"Utado-Tomás cOITeia; Vice-prefeitO 
da capital. 

Na r:ealidade a, convenção do PMDB foi uma 
seqtiencra-deãções diferentes, a ·reunião ~e aber
tura inicioU na Assembléia Legislativa on9~ _houve 
acusações à e_ qUe aM.esaestana sendo manipu
lada pelo então Deputado Federal Orestes M~niz. 

Confusãõ JOrrnaâa, ã efe1Ção da Executiva fiCó!i 
pará. a sêgündà~felrâ-seguinte, no Carmela Dutra, 
onde o P(eleítO :Jerõnimã Santana foi vaiado Se
guidamente, mas acabou impondo a chapa de 
sua preferência, mesmo tendo de abrir espaço 
pãra õ- grupo de Tomás que conseguiu àqu(!la 
altura 21%"-dos conyenclonais e negocioU para 
ficar com a 1 ~ vice-presidência, que coube ao 
Senador Ronaido Aragão. 

Para muitos membros do partido, Aragão aca
bou perdendo boas oportunidades de se impor 
e c;!té preparar ci terreno'-pãrã Uma Possível candi
datura aO GOVe-rno em 1990. Há muitós boatos 

_ sobre esta passividade do Senador e a demissão 
da professora Denise e Paulo, pelo Governador, 
da Seduc,-acabou em várias histórias, uma delas 
de que a saída de Denise estava acertada entre 
Aragão e Santana dois meses antes de acontecer. 

E foi juStamente eSta pasSiVidade, alta'do ao fato 
de nunca haver reunido o partido, que fez com 
que urna_ possível candidatura de Aragão à presi
dência. hoje, corra o risco de não ser aprovada, 
afora,_que s_urja fato novo ou Santana analise o 
nome. 

CONVENCIONAIS PREOCUPADOS: 
NOVO USTÃO DE DEMISSÕES 

Dois pontos preocupam baslcãrnente os conw 
vencionais .que hoje esColhem o novo Diretório 
Regional do PMbB: as denúricias de corrupção 
dentro do governo, envolvendo até mesmo o Go
vernador JerónimO Santana e a lriformação de 
que esta semana que se inicia, ou até a próxima, 
deverá ser divulgada uma nova lista com mais 
de 1.500 dEúnitidos do seivíço público estadual. 

A que~tã_'? deste novo listão chegou a s~r discu
tida- recentemente em Brasília, durante encontro 
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do qual estariam participando quase todos os 
membros da bancada federal do partido e alguns 
estaduais, o que também chegou a irritar o Consti
tuinte José Guedes. 

Ainda na reunião, Guedes comunicara oficial
mente que não pretendia disputar qualquer indi~ 
cação à Executiva partidária, alegando não poder 
concordar com as decisões tomadas pelo Gover
nador em demitir pessoas que foram fiéis ao par
tido e trabalharam a favor do PMDB. 

Conforme a fonte ouvida sobre a aSsünto; Gue-
des também lembrara não saber mais o que expl_i
car para os -qUe procuravam- em SUa tegjdência 
quando vem a Porto Velho, onde, disse, de 200 
a 300 pessoas iam chorar o fato de-terem sido 
demitidos. 

De- novo? Esta_ a re_a_ção de um convencional 
interiorano ao tomar conhecimento da nova lista. 
Segundo informações, ela deveria ter sido libera
da antes da convenção do partido e só não foi 
devido ao impacto que iria criar o que poderia 
prejudicar él formação ·da chapa única que leva 
o ilome do Governador. 

Outro fato que acabou evitando a divulgação 
da nova lista de demissões, teria sido a convenção 
para o último domingo, de uma pré-convenção 
em Porto Velho, da qual participaram apenas cin
co ·diretórios interioranos e uma representação 
não-oficial da c:cipital. 

OLAVO CONFIRMA O "NÃO" 
PARA COMPOR O DIRETÕRIO 

Está confirrnãdo: o Senador Olavo Pires deVe 
ii- à êonvenÇão regiori.al "do PMbB niarcada para 
hoje, mas ___ rião deVerá postular qualquer cargo 
no diretório. "Hoje temos todo um resultado de 
um processo de desgaste de Lima sigla que tanto 
já se trabalhou por ela Pena que o governador 
seja o principal responsável pela descaracteriza
ção em que o partido se encontra, refletiri.dó -bém 
a personalidad~ confuSa do Senhor Jerónimo 
Santana", acusou o senador. 

-'-Ú que o Santana- fai hoje em Rondônia é 
justamente o oposto de tudo quanto pregat'T!_Os, 
daquilo que fomos às ruas defender._ Ternos hoje 
um governador-que se cõrnj:>orta-rriuíto pforCio 
que qualquer outro que haja passado pela função 
mesmo no período da ditadura, afirmou _Olavo 
Pires. 
_:::-.O._go~~rnador pref(!riu f!_c~rao_lado dos opor

tunistas, daqueles qU:e seguidamente ape-naS 
atentam contra amoral e_a integridade do Estado, 
marginalizando os que procuraram, nestes _anos 
todos,_~juda:r a desenvolver _9: partido e Rondônia. 
Ao invés de ficár coin oS autênticos peemede
bistas, JerônuTICl: -bandElou~se pelo elogio falso e · 
PeloS-fi~íõ1ogiStã~. o- que leva hOje; Jahieritavel
mente;- soermos·-um EstadO sem credibilidade jun· 
to a quéilquer ministro ou órgão em Brasília. 

Sobre uma nova lista de 1.500 funcionários 
a serem demitidos após a convenÇãO do PMDB, 
_o Senador Olavo Pires disse que "como as outras 
é mais uma .::!mostra do desecluilíbrió~ qtie -ao lon
go dos últirnC?S três anos ~em marcado a CR-nfusa 
personalidade do governador que alega querer 
equiliBrar a receita estadual, demitindo humildes 
servidores, gerãndo apenas uma c~se SQ_ci~l sem 
pfecedentes no Estado". 

_ Olavo Pires fe_z questªo de dizer que "fui o pri
meiro membro_ do PMDB a condenar_ publica-
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mente o comportamento do governador e hoje 
mais que nunca estou convem:-ido de que come
temos -om erro grave ao elegê-lo. Não podemos 
calar e nem aceitar que ele culpe a classe politica 
pela incompetência administrativa e irresponsa
bilidade que Jerónimo sempre demonstrou em
prejuízo de Rondônia", con-cluíu o senador. 

ARAGÃO ESPERA COMPOSIÇÃO 

O PMDB deverá conseguir urna composição 
mas só depois da convenção de hoje-esta __ a_ 
previsão do presidente regional do partido, Sena
dor Ronaldo Aragão, faJando ao Af/1. logo depois 
de desembarcar no Belmont às duas_ horas da 
manhã de_ontem, sábado, quando admitiu plei
tear a candidatura à presidência regional, conti
nuando na função em que se encontra. 

Aragão se mostrava tranqüilo e nã_o se preocu
pou muito ao tomar conhecimento de vários pre
tendentes à presidência: "Acho que é direito de 
cada ffiiado postular esta função", frisou, para, 
em seguida, falar sobre uma provável_ lista de de
missões que, conforme informações colhidas em 
setores do Governo, estaria pronta e deve ser libe
rada ainda esta semana. 

-Já disse várias vezes_que sou contra demis
sões_sem critérios sem que _se observe a função 
e a necessidade de cada um. Não concordo com 
qualquer tipo de demissão e os ating_i_dos 4evem 
ser informados sobre os motivos, lhes dando, o 
Governo, direito à .defe"sa": -

O senador é de opinião que "o trabalho deve 
obedecer a critérios e se entendermos como puni
ção maior a demissão, ·deve ser obedecida a legis
lação vigente, para que se evitem connitos maio
res com prejuízos para todos os lados, partido, 
GovernO, EstadO_ e funcionários". _ - _ -
D~ qualquer fornia, o Senador Ronaldo Aragão 

enfatizou que ''uma nova-lista âe demissões, ago
ra, irá causar uma situação maior de temor e 
a definição deve ser feita com bom critério, evitan
do que sejam atingidoS os que trabalham". -

PRAZO DE GUEDES A SANTANA 
TERMINA HOJE Ã MEIA-NOITE 

Convenção do PMDB teve tumulto e agres
sões 

Termina a meia-noite--de hoje o prazo dado 
domingo pelo Deputado Federal José Gl!ede~·
prindpãl nome do PMDB à PrefeitUra de Porto 
Velho, para que o Governador Jerônimo ~n~~a 
demita os secretários da Fazenaa, -Planejamento 
e procurador-geral. além ode assessores e di_!-e!ores 
da Caerd e Ceron, que foi'main -o grupo dos "im
portados" trazidos por ele- que nem conhecia 
pessoalmente a todt?s- nc; início do seu Go~er
no. "'Quero saber do governador se para o part1do 
e para o Estado, sou eu ou os "importados", o 
mais importante", questiOnou o parla~en~r du
rante seu dlscurso na tumultuada Con~~nçao do 
PMDB, quando o Senador ROnaTao Aragão foi 
eleito presidente regional do partído. 'O Senador 
Olavo Pires anunciou seu- desligamento da sigla, 
enquanto o Deputado Estadual Rigomero Agra 
acusava duramente seus adversários no Diretório 
de Guajará-Mirim, o que causou enorme tumulto 
e início de pancadaria entre ele e o suplente de 
deputado federal Moisés B_ennesby. Confuso, o 
secretário Antônio Morimoto chegou a trocar o 
nome do governador, chamando-o de "Jerónimo 
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Santana de Gafcia", enquanto Olavo Pires fazia, 
despedindo-se do partido e para uma platéia mu
da, clara propa_gan~da da candidatura Chiquilito 
Erse à Prefeituiã dã Capital. O governador foi vaia
do quando entrou no plenário e não discursou. 
Mas quem realmente prendeu as atenções foi o 
Deputado José -Guedes: "Não tenho cara para 
pedir voto ao eleitor agredido pel~s de111issões. 
conversei sete hOras com Santana pedindo que 
não houve-sse novas listas. Ele me prometeu aten· 
der e três dias depois havia mais 2.800 despe
didos. O PMDB deve assumir o Governo e man-dar 
os importados embora". 

PMDB MANTIÔM RONALDQ ARAGÃO, 
PERDE PIRES E GUEDES PODE DEIXAR SIGLA 

O fato maís importante da Convenção Regional 
cio PMDB, reaJizada no domingo, pleno Dia das 
Mães não foi a eleição do Senador Ronaldo Ara
gão para a presidência do partido, cargo que ocu· 
pava desde que o Governador Jerónimo Sàntana 
a'3Sumiu a chefia do Executivo, e também não 
foi a eniocionada saída do senador Olavo Pires. 
O grande fato foi ã-e.xpectativã. que se criou entre 
peemedebistasdetodos os escalões, que ouviram 
o discurso do ex-prefeito e Deputado Constituinte 
José Guedes, principalmente quando ele lançou 
autêntico desafio ao governador, exigindo a saída 
de s_eCretários e assessores importados. 

Quero- saber quem tem mais valor para o 
PMDB, se- Os importados ou o Deputado José. 
Guedes - questionou para, em seguida, acres
centar que se não houver resposta de Jerónimo, 
ele deverá procurar outro partido !?ara ser candi
dato a prefeito. 

Histórico 
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dores contratados-por nós e que trabalharam ria 
nossa campanha". O parlamentar enfatizou ainda 
ter cobrado seguidamente ao Governador mais 
açâo, mas isso nunca aconteceu". Ele entende 
que o Govemo-"deve agir como uma empresa", 

- Não sou daqueles que batem paJmas e vão 
faJar por trás, como muitos que conheç_o, estão 
aqui na Convenção e que quando _o Governador 
chegou aplaudiram, deram tapinhas nas costas, 
mas que o criticam à distância e são subservientes 
na presença. Eu não preciso deste comportamen
to e acho que, antes de tudo, devemos ser hones
tos e sinceros conosco e com os _outro_s. 

Guedes lembrou que, recentemente, chegou 
a conversar durante sete horas com o Governa
dor, na presença do Senador Rona!do Aragão, 
sobre os rumos do Governo, importados e demis
sões. "Houve promessas dele. mas três dias de
pois eram demitidos 2.800 pais de famnias, que 
sem terem acesso ao Govern.:,.clor, vêm a nós 
chorar e _não podemos fazer mais do que ouvi
los", enfatizou. 

-Cheguei a tentar um diálogo com o Jeró
nimo para modificar esta posição. mas o·que ele 
me disse _como resposta eu não tenho nem cora
gem de repetir perante esta Convenção, por não 
achar que seja digno de um qo~em~9or referir-se 
da maneira como fez. 

Posição 

Não estou saindo do PMDB. Mas condiciono 
minha permanência à mudanças que a base parti
dária a todos segmentos do Estado_ estão exigindo 
e só o Governador não quer atender. 

Posicionando-se como candidato à Prefeitura, 
o constituinte chamou todOs para uma reflexão: 
- "Eu tenho menos cacife que o Jerônimo e 

Ná abertUra de seu pronunciamento Guedes 
fez um histórico, Jeffibrando que em junho de 
1985, quando assumiu a Prefeitura, teve de adap
tar a administração à Aliança Democrática. "E 

--decidi quebrar com aquilo porque não se poderia 
fazer nada. Então arrisquei minha cabeça politica
mente, quando o Governador Ângelo Angelin me 
dizia· que o Presidente José Sarney era contra 
demitir secretários indicados pelo PFL, mas eu 
insisti. Naquele momento, o PMDB assumia aPre-

-ele perdeu na Capital para governador, sendo sal-

feitura efetiVamfinte". --
Depois, Guedes fez a primeira cobrança, en

quanto o Governador Santana apenas amassava 
papel e baixava a cabeça, sem encarar o orador. 
"Acho que é chegada .a hora de o partido assumir 
o Governo· e faço esta exigência. Não podemos 
ma1s c_alar _enquanto pessoas, trazidas ninguém 
sabe por quais critérios, tripudiam sobre nós, en
quanto Jerónimo não demonstra perceber o que 
está acontecendo". 

-Se não houver afastamento_ da_queles impor
tadqs eu s~_io do partido, porque o que estamos 
assistin_dQ .;~í não tem nada d~ PMDB, pelo menos 
do que eu defendi em praça pública e, disso já 
falei com o Governador, sem obter o retomo que 
eu e a imensa maioria do partido desejamos. 

O Deputado fez urn_ perfil de seu trabalho, lem
brando que "para me manter fiel ao discurso de 
campanha não é fácil porque corre muito dinheiro 
na Constituinte para q~em se alinha ao Governo"~ 

Traidores 

Continuando, ele conder1ou demissões segui
das de funcionários, 1effibrando qÚe "foram seM-

vo _da derrota no município pelos distritos. Há 
companheiros que afirmam compromisso de me 
apoiar para a Prefeitura, mas só se eu_s_air do 
PMDB". 

Guedes lembrou discursos do Governador 
quando foi Deputado, dizendo que a administra
ção estadual faz justamente o inverso do que San
tana pregava. "A fiscalizaçãO fazeil.dâria, por 
exemplo, hoje cobra 25 cruzados de impostos 
por cacho de banana e deixa sair, livre, de Arlque
mes, todo minério retirado pelos garimpeiros". 

-Como, mantendo-se este Cjuadro, vou ter co
ragem de pedir votos para mim, no PMDB. Não 
temos mais o.que prometer. fizemos promessas 
exageradas em 85 e 86. :0 Governador deve ter 
em mente que se ele tiver que errar, que erre 
corii os nossos, como os que têm compromissos 
conosco, com o Estado, e que hoje estão despre
zados. 

Finalizando, o Deputado Federal confirmou _ 
qUe s·et,fCandidato a prefeito, "pelo PMDB, se 
realmente _as coisas mudarem, ou por qualquer 
outr-o p8.rtido, porque hoje valem os hom~ns e 
não a sigla". Encerrando, Guede5 dirigiu requeri
mento à Conyenção para aprovar documento em 
que o partidó pedi_ria- ao Governador a demissão 
dos '·importados". 

OLAVO DE!XA PARTIDO E 
· DENUNCIA OS CORRUPTOS 

Texto: Lúcio Albuquerque e Marcos Antero 

Denunciando a existência de "i.im cJnhó de cor
rupçãb implantado dentro do aO~~mo estadual" 
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e chamando de ''estrangeiros indesejáveis" setre- as-divergências fossemco!~adas de lado. "Ares
tários e assessores trazidos de Tora pelo Gover~ ~---posta que- recebi foi o silêncio, foi o fato_ de o 
nadar Jerónimo s-antana, o-s-e"oádõr 0\avo P[res Góiiema.dor ir a Brasilia e não entrar em meu 
anunc:iou anteontem, às 16h30m, para uma pia-- gabinete. Não que eu faça questão, pessoalmente, 
téia silenciosa de aproximadamentê 300 pessoas de sua visita, mas como senador _pelo Estado 
ieunidas na Convenção Regional do PMDB que Posso -~enCaminhar muitas necesSidades, mas-
"nãó soo eu quem está saind_9 do partido, mas sim intereSs~ de S?!.ntana é impossível". 
é o PMDB quem estâ me abandonando há muito Durp_nte o dísci.Jrso __ sio _Sr. Odac:ir Soares, Q 
tempo". Sr. Francisco Rol/embel-g di!ixa a cadeira da presi-

Na sua fala, seguidamente interrompida por dência, que é ocupada pelo S[._Mário Maia. 
aplaus-os, ele chegou a chorar quando lamentou O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Coo-
que a linha pregada pelo PMDB estivesse ~endo cedo _a palavra ao nobre _Senador Fraricisco Ro-
desviada dos discur,sos de palanque e reafirmou llemberg. · 
oquejádisSéraanteSaoAM,dequepesd~antes 0 SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
da eleição de 1986 sê sentia discrimin_ado dentro (PMDB _ SE. Pronun~ia 0 seguinte discurso.) 
da sigla, "por aqueles que pretendem manipulá-la Sr: Presidente, Srs; Senadores: 
em interesses própfios é Contra os do Estado". No dia 10 próximo passado, da tribuna da As-

O Senador lembrou _que certamente receberá sembléia Nacional Constftulnte, tivemos a oportu~ 
pressões de .membros d~- çJireç:ão nacional do nidade de expressar nossa· posição contrária à 
PMDB, erriBrãsilia, sobrê seu desligamento, "ha- _aprovação do DeCreto-Lei no-"4.423, de 7 de abril 
vendo aqui uma ironia,-p·orque, enquanto aquf de ]988, ora tramitando no Congresso Nacional. 
sou discriminado pelo Governador, lá tenho um Além dos aspectos inconstitucionais existentes 
tratamento tranqüiiO pela díreção, onde sou vice~ no referido decreto~ lei, chamamos a atenção para 
líder da bancada_do S~nadq". ..- _ . - -- as fnconveniêndas da sua aplicação. 

Não tenh_o _ çpndiç:ões decon:unuar no PMDB. 0 De<;r~to-Lei n~ 2.423 estab~Jece critérios para 
Por isso, comunico 'méu desliga111eii.to da sigla 0 pagamento de gratificação e vantagens pecu~ 
e faço um histórico. Após a instalação do Goverriõ, niárias aos titulare_s de_ <:C!-rgos e empregos na ad-
quem e1c1 amigo_ do Senador O lavo Pires foí perse- ministração federal di reta e autárQuica. 
guido e humilhado: Não posso concordar quando Várias categorias profissionais têm-se poslcio-
o Governador demite s_ervidores, _gerando proble- nado _contrariamente ao decreto~ lei - professo-
mas sociais e fazendO com ê[ue fãi'i'ÜlfàS fiquem res, méd.ico.s~.magistrados, entre elas. A imprensa 
ao desabrigo. Por isso, nãó- culpo só O secretárlo tem publicado manifestações igualmente contrá-
Morimoto pelas deoiiS:s9es de servidores, por que 
nenhum secretárlo toma tamanha decisão? desta .ri<l$_.;Jo_mesmo. --

Tendo em vista que direitos constitucionais ]en-
natureza sem que o goverllador desconheç-a ou gamente adquiridos sâo feridos peJo referido di-
seja o mentor· - -- ploma legal e levando em conta a violação do 

O parlamentar disse que há um clima de terro- princípio d.a liberdade do exercício profissional, 
rismo entre función-ãriOs-J3úblicos que, qUando voltamos a apelar ao Excelentíssimo Senhor Pre-
"acordam pela manhã, não sabem se çontinuam sidente da República para que retire a Mensagem 
empregadas. É preciso que se tenha em rriente n9 73 encaminhada ao Congresso Nacional e re-
o fato de nenhuma e~presa ou qualquer empre- vogue 0 aludido decreto-!~i. 
gador, mesmo o Govemo. poder ir para a frente Este apelo é de um número enorme de profis-
sem que haja apoio dos fvncíoii_ários. ,Veja-se que sionais que, antes de defenderem seus legitimes 
em Brasília não uso a tribuna do Congresso Para direitos, estão conscientes dos malefícios sociais 
fazer acusaçõ~ ao Governo: E nãO (aÇo ·para que da aplicação dos dispositivos constantes do De-
se evite di_zér qüe eu esteja agifldô COma _elementO cre:to_-_L_ei n? 2.423. A e_ducação e a saúde serão 
desagregador". as áreas mais afet:idas -Por esse decreto-lei. Ora, 

Minha postura não é çontra o G:Ov&naâor. Mas _como um~govemo pode prejudicar justamente 
contra esta situaçãO em que nos-en.·colltram.os- aquelas áreaS que SãO éõrislderadas prioritárias 
e que eu já previra. É fato ComPrc:iVãdo que não na sUá administração? 
será com demissões de func;ionáriõs humildes Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fica aqui 
que se vai equilibrar a receita do Estã.dO Óu- eVitar novamente manifeStado 0 apelo ao Excelentís-
despesas, mas com a coragem de atacar a raiz simo Senhor Presidente da República no sentido 
da corrupção, aqueleS que aqui Vieram é.perlas de revogai- 0 Decreto~Lei n" 2A23-, a fim de evitar 
com uma mala vazia, para retorOar com ela cheia, problemas gravissimos à sociedade brasileira. 
sem compromissos conos.co e que nos humilham Era 0 que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Srs. 
e tripudiam sobre _nós frisou. _ ---· Senadores. 

TemosquefazeralgliffiaCoisa.Tómarpo:Sição 0 S& PRES-IDENTE (MáriÕ Malar~ Con-" 
contra esta camarilha que tomou conta da admi-
nistração pública. o próJ)iio·GovefriaQor parece cedo a palavra ao nobre Senador Jutahy ~_ga-
não saber a importância de uni deputado federal lhães. 
ou de um senador em Brasília. Cada ministro os:R.~JUI'AiiYMAGALHÃES(PMDB-BA 
tem um dossiê sobre a situação política de Rondô- Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
nia e quando o Ci:ov~mador vai buscar recursos srs. senadoie.S: ~ -- . 
pode esbarrar, justamente, nas informações e; .-- Cerft anos-decorrerám~da proinulgação da Lei 
com isso, os recursos terem" dificuldades em vir Áurea rio Brasil. . 
para nós, tudo por causa qo distanciamento que _ Tanto_- 8. Solenidade realizada _p_elo Congresso 
o Governador impôs à bancada federai. N:adonal qUaritO as ·demais comemorações Ofi~ 

O'COilSfituinte lembrou gué- poUcos dias depois daiS desta data foram cOntestadas, até de forma 
de ser eleito, em 8.6, procurou o Gbvemador di· veem~nte, por diversas-aSsociações de d~f~sa dos 
zendo-lhe que em nome dos inter~s-~e.s do Estaçl.o dire~"t9~. d.os ,nE!:Q"tos bras!le!ros. 

Maio de _1988 

Também a teoria da democracia racial, elabo
rada por Gilberto Freyre, vem encontrando -uma 
forte oposição. Há aqueles que discordam_da idéia 
de que exista em_ OOSSQ Pa~, relações ideais e 

,com bastante igualdade entre _as etnias. Outros 
há que con.s.ide_ram essa teoria apenas uma clara 
manifestação da falsã, consciência do branco. 

Afirma Gilberto Freyre que a miscigenação, que 
largamente se praticou ãqui, corrigiu a- distância 
social que de outro modo teria se conservado 
enorme. E resSalta o grande sociólogo CoitSer
vadar: 

":. ','No Brasil, as i-elações entre oS -brancOs 
e as raças de cor foram desde ª ·prirríeira· 
metade do século xvr condicionadas, de um 
lado, pelo sistema de produção econômlc;a 
- a Inonocultura latifundiária -e, de outro, 
pela escassez de muJheres brancas entre os 
·conquistadOres ( .. ,) dominadores abSolutOs 
dos negros importadas da África para o duro 
trabalho da baga~eira. Os europeus e seus 
descendentes tiveram que transigir( ... ) quan-
to às relações genéticas e sociais. _ . 
_ Entre nós, C:ómó"nas áreas de colonização 

portugue-sa--em ·geral, a separâção- imposta 
pelo sistema de produção foi a meUS fluida 
possível. Permitiu uma constante mObilidade 

- de classe para classe e até de uma raça para 
outra ( ... } Esse caráfer_ humano da coloni~ 
zação portuguesa, se n-o Brasil é -que teve 
sua expressão mais larga e ao mesmo tempo 
mais feliz, é, entretanto, ·comum à obra colo-

. nizadora de PortugaL Em toda a Parte onde 
dominou esse tipo de colonização, o precon
ceito de raça se apresenta insignificante." 

Na opinião do ilustre sociólogo e prezado Depu
tado Constituinte Florestan feiTüffidés, a esc:ra_·_ 
vi dão se fundamentou na idéia de que o ·escravo' 
não tinha pessoa; era. cOmo o gado, apenas mer
cadoria. 

Ainda de acordo com o citado _sociólOgo e 
Constítuír1te, o negro, atuaimente, liil.o é eStigma
tizado somente pela pobreza em 'que viVe, mas 
também em razão da cor Qa pele. Para ele, existe 
o preconceito d~ raça e de classe, já que objetiva 
impedir tanto a igualdade racial quanto a asc;en
são social. 

O Economista e Anttqp61ogo Abdias do Nasci· 
menta considera inte~rarOente !icticia o\'. história 
da escravidão, da abolição ~ das relações entreo 
pretos e brancos, no BrãsiCEm -suas Obras, de
nWl<::ia a marginalização dos negros no mercado 
de trabalho, a violência policial de que são vítimas, 
as freqüentes dificuldades, exclusões e agressões 
aos descendentes dos ~f~o-brasil~iros. · 

São pontos de vista respeitáveis, corren~s d_i~ 
vergentes, mas alicerçadas em estudos, pes(juisas 
e tam~ém na obsemção da realidade brasileira. 
A nenhuma delas-me mio. CreiO, tambérQ_, que 
não me cabe contestar quaisquer teorias socioló
gicas ou antropológicas. 

Não me proponho, portanto, à crítica ou ao 
debate. Desejo, apenas, Sr. Presidente, extemar 
o meu respeito por eSsa raça que tanto se doou 
ao progresso da nossa Pátria, e a minha admira
ção pelos grandes homens, negros e brânco~. 
famosos e anônim.os, que se e~rnpenharam iu!S 
lutas pelo fim da escravidão no_Brasil. 

_Foram necessárioS mais de três séculos_ Para 
que a sociedade brasileira percebesse a crueldade 
da escravatura. -



Maio de 1988 . DIÁRIO DO CONGRESSO NAdONAL (Seção U} . Quarta-feira 18 1423 

Se analisarmos as páginas da veraadeira Histó-
ria do Brasil, veremos que a realidade difere bas
tante da singeleza dos livros escolares, e constata
remos, Srs. Senadores, que, legitimada pelas das
ses dirigentes, a es_cravidão no Brasil se- tornOu.
desde o século XVI, uma verdadeira instifuíção. 

Vozes isoladas desde o século XVU condenaram 
o sistema escravocrata. Entretanto, a campanha 
abolidonista, como proCes-so de rutá -pela liberta
ção dos escravos, só tomou corpo a partir do 
fU11 da década de 1860. -· __ --

"Sim, Senhores,_é_diante do movimento 
abolicionista que vos achais colocados. Para 
qualquer lado que me volte, vejo o horízonte __ 
coberto pelas águas dessa inundação enor
me. Vi essa grande corrente, que boje alaga 
o País como um rio equatorial nas suas 
cheias, quando ela descia como um fio de 
água cristalina dos cimos de algumas inteli~ 
gências e das fontes de alguns corações, iluM 
minados pelos raios do nosso futuro~· 

Assim, Sr,_ Presidente, se expressava Joaquim 
Nabuco, quando dei campanha eleitoral de 1884. 
Como ele, Castro Alves, Luís Gamei, José do Patro
cínio, André Rebooças e muitos outros faziam 
de jornais, clubes, escolas e associações. c_ons-
tantes tribunas abolicionístas. - -

Não se pode esquecer, porém, que a Abolição 
foi também uma luta de muitos heróis cujos no
mes a História não registrou. As rebeliões nas 
senzalas, as fugas e a formação dos quilombos, 
o trabalho duro e constante dos abolicionistas 
anônimos é que vibraram o·derradeiro gOlPe na 
escravidão. • 

Sabemos, Sr. Presidente, que os grandes fazen
deiros, os cafeicultores do Sul, se converteram 
não exatamente ao_ abolicionismo, mas à idéia 
de que precisavam se livrar, com urgênda, daque
la carga inútil. Compreenderam que ha'lia p-itSiiã
do o tempo em que os negros· eram insubsti
tuíveis. 

As levas de imigrantes tornavam-sé mais ínten
sas a cada dia. Eram homens que recebiam exclu
sivamente pelo trabalho realizado enquanto que 
o negro; mesmo não produzindo, tinha que ser 
vestido, alimentado, tratado, vigiado. 

Os senhores nã-o- se interessavam pela sorte 
do negro, pelo destino que teriam após a liberta
ção, mas apenas em resolver os próprios proble
mas econômicos. 

Retrocedendo mais-algumas décadas, pode
mos identificar o uefeifo-perverso" de--algumas 
medidas favoráveis aos- escravoS, no Brasil, da 
mesma forma que nas Antilhas espanholas ou 
nos Estados do Sul da União ameri -:ana. Assim 
sucedeu, eor exemplo, com o tráfico negreiro, 
longe de diminuir com a ação dos ingleseS, toma
ra~se, apesar de precário, um i"endOso contraban-
do. 

A valorização das "peças"- informa-nos Pe
dro Calmon- não atendia sequer à do açúcar 
e do café: " .. .assim, era tamanho o lucro, que 
por nada o largavam armadores, comissários e 
capitães." E não deiXa de ser irónico....:..:. r"eaiÇã o 
historiador -r mas o próprio capital inglês tinha 
em tudo isso uma importante participação: as 
exportações de aJgodão e açúcar brasileiros eram 
geralmente feitas pelas casas inglesas, as quais 
finandavam a lavoura, permitindo a compra dos 
escravos. 

1='8tOTVafiOsO no tráfico foi, ressalta Calinon, 
o dominio __ ex.erçido, n_a_ épOCa, no Daomé,-por 
pretos e mulatos brasileiros, responsáveis pela 
"baianiza_s:ão" de Lagos, completada, em 1845, 
com-õ retorno de muitas famílias que obtiveram 
"canas-de alforria" no .Brasil. 

"Em Ajudá, em Luanda, o feitio dos edifi~ 
cios, o trajo feminino, reminiscêndas, cairtos __ _ 
religiosos, bailes_e fábulas, lembram a Bahia 
do princípio do século XIX, com a circuns

--tância de cootinuar viva no linguajar do po
vo." 

As medidas repressivas ao tráfico, resultantes 
da promulgação da Lei Eusébio de Queirós, em 
1850, revelaram a face -míSteriosa -do c-Oinércio 
negreiro: o seu cãiáter secreto, a troca de info~ma
ções enigmáticas, as precauções engenhosas, o 
monstruoso requinte de deitar ao mar a carga 
humana para iludir os vistoriadores ingleses ... 

Não poderiam deixar de ocorrer as revoltas. 
Na Bahia, foram muitas e desbaratadas com vio
lência. Tanto nos arredores da Capita1, como nó 
Recôncavo, as conspirações se sucederam. 

Cabe, aqui, Sr. Presidente, uma pequena refe
rência à insurreição dos Malês, em 1835. Dela 
foi personagem importante Luísa Mahlm, mãe de 
Luis Gama, o escravo poeta que, após libertar-se, 
tornou-se advogado eloqUente e ardoroso aboli
doriiSta.-

Tentemos, por um momento, compreender a 
estrutura sócio-económica da Bahia do século 
XIX; à époCã dá levante dos Malês. Os-senhores 
de engenho eram proprietários e controlavam os 
principais meíos de produção da sociedade; re
presentavam, portanto, a classe dominante por 
excelência~ 

-As teJa:çõeS senhor/escravo constituíam -a ma
triz estruturadora da sociedade e da economia. 
José Reis, çorém, esclarece em sua obra "A Rebe
lião Escrava no Brasil",_ que "os escravos não 
eram propriedade apenas de grandes senhores 
de engenho e negociantes urbanos( ... ); seus do
nos estavam espalhados por diversas classes e 
setoreSSC:IdiriS-. Havia até escravos que possuíam 
outros escravos, num desafio estranhamente radi
cal ao modelo escravista". 

A mobilidade soda! intra e intergrupal era possí
vel, apesar da rigidez da economia e das barreiras 
legais, raciais e étrlico-nacionais que dificultavam 
a ascensão social. Segundo Kátia Mattoso, 90% 
da pqpulação livre de Salvador vivia "no limiar 
da pobreza". 

A seca-, .~r escassez; o derramamento de moedas 
falsas, a inflação dos preços dos bens de primeira 
necessidade e a ação inescrupulosa dos atraves
sadores eram características da vida baiana, no 
século XIX. 

Os assalariados viam sua renda real diminui( 
si~~ematlcar:n~nte. O d~emprego aumentava, 
consideravelmente, o já_grande núm~ro de deso
cupados. A Bahia estava marcada por profundas 
desigualdades sociais, agravadas pela rápida ex
pansão- da população pobre, livre e escrava. 

Nesse contexto, segundo Reis, os escravos da 
Bah.ia tomaramMse famosos por sua rebeldia, bem -
antes de a plebe livre desencadear seus movi
mentos de protesto. Embora freqOentes em tem
pos anteriores, aS rebeliões se multiplicaram a 
partir do infdo do século XIX. 

Em várias ocaSiões, os rebeldes tiveram seus 
planos frustrados e não foram aJém da conspi-

ração. Invariavelmente foram derrotados, às vezes 
de forma brutal; mas essa marca de audácia assi
nalou as reJações étnicas e escravistas na Bahia, 
naquele período. Quando os maJês organizaram 
a rebelião de 1835, eles o fizeram como herdeiros 
d~ tradição. ~ . __ -· 

.Pe:'e ficar claro, no entanto, Que, na Bahia, "ma
lê nao se refere a nenhuma etnia particular, mas 
a qualquer africano que tivesse adotado a religião 
Islâmica. Assim, havia nagôs, haussás, geges, ta
pas e outros- enfim, pessoas pertencentes a di
versas nações africanas-:- que eram chamados 
"malês" p_orque haviam abraçado o islamismo. __ _ 

E impre~siona, Srs. SenadoreS, constatar que, 
numa sociedade onde a etnia dominante- os 
brancos- continuaVa predominantemente anal
fabeta, "escravos africanos possuíam meios Sofis
ticados de comunicação". João José Reis afirma 
que havia entre os malês pessoas bem instruídas 
no idioma árabe, "pessoas que deixaram a marca 
de sua caligrafia perfeita _e gramática limpa", além 
daqueles que se iniciavain na Jingua do Alcorão. 

T om~He fácil compreender o interesse dos es
cravos_ na leitura e na escrita, pois orar, ler e escre
ver o ârãbe e decorar versos do sagrado livro 
muçulmano são tarefas indispensáveis à educa
ção- islâmica, em qualquer lugar e época. E por 
quê? Porque "permitia ao inidado participar ple
namente nas preces coletivas e somar sua voz 
ao drama do ritual". 

Além disso, Sr. Pn;!sldente, o .cresc:!mentQ .da 
so_ciedade malê n~o revelou; necessariam~nte, 
uma corrida para a revolução. O islá representava, 
no ambiente baiano do século XIX. a solidariedade 
entre-- os cativos CP.J,e professavam a mesma fé, 
a _segurança espiritual- e, provavelmente, o pres
tígio social dentro da própria comunidade afri
cana. 

Variam as opiniões dos historiadores quanto 
ao total de escravos envolvidos nesse .levante. Esti
ma-se que, a aproximadamente 200 rrialês, muiK 
tos outros se juntaram, após o início do conflito. 
Alguns estudiosos calculam um total entre 500 
e 600 negros amotinados, correndo pela noit(:> __ 
da cidade de Salvãdor. -

O grande antropólogo Raimundo Nina RodriM 
gues, autor de "Os Africanos no Brasil" e outras 
obras, atnbui à luta dos malês o caráter de jUtãd, 
a tradicional guerra-santa muçulmana contra in
fiéis de todas as cores e origens. Vários pesquisa
dores ratifi~am essa opinião. 

"I:: difícil imaginar como seria a- Bahia com 
os mal és no poder". Assim se expressa João José 
Reis, ao analisar as características desse movi
mento. A revolta previa uma Bahia s6 de africanos. 
Não só os brancos deveriam ser mortos, mas 
também os pardos, os crioulos nascidos no Brasil 
e todos os negros que estivessem unidos ou alia
dos aos naturais da terra. 

Um aspecto se destaca nesse projeto: o plano 
de escravização dos mulatos. A revolta dos malês 
não foi, portanto - como geralmente se supõe 
-;: uma utopia igualitária. Afirma Reis que, " .. .o 
africano muito aprendeu na Bahia sobre a arte 
de escravizar" e que é perfeitamente natural e 
humana a vontade de lnverter os papéis na estru
tura de denominado. É certo, além disso, qu~. 
entre os sublevados, havia negros senhores_e_n~ 
gros escravos. 

A~i"eYo1tã, iniciada ao amanhecer, foi sufocada 
em poucas horas. As autoridades estavam preve-
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nidas; as tropas, de prontidão; os inspetores patru
lhavam os quarteirões. O sigilo havia sido quebra· 
do! Os rebeldes não mais contavam com o ele
mento-surpresa, essençiéU ao sucesso dos planos. 

Mas como, Sr. Presídente, puderam os brancos 
prever a rebelião? Quem, Srs. Senadores, entre 
os "cabeças" e seus familiares, ousalia denunciãr 
o movimento? -

A resposta se encontra na IeaJdad"e âoS-libertos 
a seus ex-amos. Sabedor"es de que·peJo meri.os 
os brancos- todos as brancos-Seriam indistin
tamente assassinados, aJgunS libertos levaram
lhes, na véspera, a informação que lhes salvaria 
as vidas. Por esses brçmcos, a denúncia chegou 
ao presidente da Provínda e ao comandante das 
tropas. 

Assim terminou o levante dos malês. Sua es
sência, no entanto, persiste na altivez e na cora
gem de todos os que agora lutam para extinguir 
de vez o preconceito, QU, como no dizer do nobre 
Constituinte Aorestan Fernandes, "o precõnceíto 
de ter preooncelto de cor" -característica essen
cialmente brasileira. 

Ao enfocar as ações e reações libertárias na 
Bahia, não poderia, de modo algum omitir, o vé'\Jor 
da capoeira. Essa formêl, de resistência_ cultural 
favoreceu a co]Jsolidação dá maioria dos ''quilom
bos", permitindo aos negros melhor defesa contra 
os capitões - do -mato e as tropas regulares. 

Tomou-se a capoeira uma estratégia singular, 
de preparo individual e coletivo, contra a atuação 
dos feitores, nas fazendas, nos engenhos, nas ci
dades; enfim, em todos_ os l!lgares onde o desem
penho escravo estava sujeito à brutalidade dos 
brancos. 

Va1e ressaltar, Srs. Senadores, que no século 
passado, tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiró 
ou em São Paulo, os políticos aboltcionistas con· 
tavam com a participação efetiva de grupos de_ 
capoeiristas. Ao lado dos homens ilustres e bri
lhantes, o trabalho anônimo, mas destemido, da· 
quelas figuras rudes garantia uma formajâ abrasi· 
!eirada de se dizer "não!" ao abuso e à prepo
tência. · 

A história oficial praticamente não registra a 
importância da participação da capoeira em diver
sos momentos cruciais da vida nacional. Portanto, 
.Sr. Presidente, é preciso que se destaque a ação 
decisiva dessa arte _marcial, que é, simultanea· 
mente, dança e luta. 

I:: assim, Srs. Senadores, que, em defesa do 
território brasileiro, os capoeiristas se destacaram 
nas diversas campanhas contra os holandeses 
de Maurído de Nassau. Posteriormente, na Guerra 
do Paraguai, esses crioulos valentes abriram espa
ço para as tropas regulares. Tais fatos podem 
ser comprovados nos diários de gu_erra dos dife
rentes grupamentos da Marinha e do Exército pre· 
sentes naquelas batalhas. 

Perdoem-me a emoção, Srs. Senadores! Mas 
ao falar nos méritos dessa luta, revejo, imediata~ 
mente; a figura austera e serena de meu 'paL Foi, 
efetivamerite, durante o Governo Juracy Maga
lhães que a capoeira obteve apoio institucional. 
Tomou~se, então, uma das formas de expressã.o 
da cultura baiana, disseminando-se por outros 
Estados da Federação, 

Hoje, portanto, ao reverenciarmos a contribui~ 
çã.o negra à cultura nacional, considerei neces
sário relembrar a capoeira como uma das formas 
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mais concretas da resistência dos escravos ~ 
opressão da raça dominadora. 

Entre os muitos artigos que tenho lido, quase 
tod.o_s ~entra as comemorações do ç;entenMfo da 

- Abolição, dois me_ despe"rlafam maior ãfenção: 
um, por seu caráter histórico e nacional; outro, 
pela atualldade e por se referir especificamente 
aa meu Es~do, a Bahia. 

"A Abolição não teve motivo humanitário"! 
· -=-afirmã o PrOfessor Gorcino Medeiros dos 

Santos, membro do Departamento de Histó
ria da Universidade de Brasília. "Foi fruto dos 
interesses-do capitalismo inglês". 

Considera o Professor Gorcino que a LeiÁurea, 
em termos gerais, não beDeficiou o escravo, já 

- que o retirou das faz_endas e o atirou às ruas, 
sem_na_c:l~ para viver. Além disso, como não foram 
prepãrãdos para a liberdade, os cativos herdaram 
dos brancos os conceitos de que ser livre era 
ser ocioso e de que a traball;lo era degradante, 
porque era "~oisa de-ne_gfoS". Daí resUltou a Vida 
naS periferias, em grupos de desoçupados, sem 
poder a.s'ci:Jlder aos privHégios dos brancos. 

No outro artigo, o jornalista Renato Rieffa anali
sa, sob o título "A caminho do poder", a sitUaÇão 
atual dos baianas de pele escura. Aponta, é bem 
verdade, alguns aspectos negativas. Destaca, no 
entanto, diversas peculiaridades que, Sr. Presiden
te, considero interessantes e oportunas: 

~·A Bahia é um caso raro, no mundo, de 
lntegraçâo do negro à. sociedade, dentro de 
c;~ndições adversas e de preconceitos. Mas, 
contraditoriamente, esta integração não se 
refletiu ainda em melhores condições de tr;;~.~ 
balho, salário, moradia digna e educação. ( ... ) 

_No entanto, não se pode negar que a inte
graçãO Qo negro com o ecossistem.a nas tr~ 

-~ .,.últ,ima:s décadas foi mais do que r_eyol_ucio
nâria: transcendental ( ... ) 

O resuhado é que, quase sem escalas, a 
cultura negra pulou dos terreiros para os ter
raço~ e virou elemento forte de consumo. 

O negro baiano( ... ) descobriu que a sua 
--cultura, vista coma rudimentar até vinte anos 

atrás, tem valor e pode substituir a nossa: 
coPiada de europeus e norte-americanos. 

Ê dificil dizer o que acontecerá na Bahia. 
É ~merário prever. Mas pode~se.dizer o que 
já E::stá acontecendo. A verdade é que, sentin_; 
do-se va1orizada, forte, ~agneticamente pro
tegida dos arixâs-, a raça negra está a cami~ 
hho de urri futuro ascendente." 

Alonga-se_ mais Renato Riella e encerra a maté~ 
ria afirmando: 

"Quem está de fora nunca vai entendei-
o que está acontecendo por lá, mas os negros 
vão acabar tomando_ o poder." 

Sr. PréSidentê, causa-me profunda satisfação 
cOnstatar que, se no século XIX, os negros na 
Bahia se destacaram pela violência, seus descen
dentes, agora, se impõem pela cu1tura. E creio, 
Sr. Presidente, qUe, usando a cultura como arma, 
poderão, realmente, chegar ao poder. 

Há ym sécl!1o. a Princesa Isabel, então ocu~ 
pango o cargo de Regente do. Brasil, assinou a 
Lei ~urea. Durante esses cem anos, os descen
dent_es dos escravos vêm arquitetando a verda-
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deira libertaça.o dos homens negros. Que esta 
geração seja plenamente sucedida e que, por 
meio da cultura, se concretize em todo o territórjo. 
brasi1eirÕ -a integra~o _que já se oon!?tata no Esta· 
do da Bahia. · 

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

Durante o discurso do Sr. Jutahy Maga
lhães, o Sr. Mário Maia deixa a cadeira da 
presidência, qu~ é ocupada pelo Sr. Fran-. 
cisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Francisca Rotlemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Benevides. 

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

Numa articulação suprapartidária, que trans-
cende os limites restritos de cada uma de nossas 
agremiações políticas, para alcançar importantes 
segmentos d_a sociedade civil do Estado, reto-
ma-se, hoje, no Ceará, a luta pela locallzação, 
ali, da projetada Refinaria de Petróleo da Petrobrás 
- aspiração reivindicada empenhadamente pela 
Governador Tasso Jereissati, pelo Vice--Govema· 
dor Cãsteto de Castro~ pela bancada rulASseffi· 
bléia Nacional Constituinte e Assembléia Legis
lativa, imprensa, empresários, enfim, to-das as ca
tegorias económicas_ e profissionais e a própria 
comunidade, _sem qualquer discrepância. -

Em duas oportunidades, durante audiência 
concedida pelo Presidente da Repúblíca, parla
mentares do PMDB - entre eles os dois Sena~ 
çiores e doze Deputad()S Federais - flieram-me 
intérPr~te daquele justO anseio dos nOssos coesta
duanos, comprometendo--se o primeiro manda· 
tário do País a examiná-lo c:om especial interesse, 
embÓra "a mafê"ria estivesse sendo esrudada a 
níVel técilic:o'', segundo adiantou. 

Nas tribunas da Constituinte e do Seriado, de
fendi a refinaria, aduzindo, inclusive, todos os da
dos que militam em ilossO favor, ~aidos de 
um Relat6rio da_ ~etrobrás, ap6Rt.ahdo o Ceará 
como a ~rea que melhor se ajustaria às _exigências 
de viabilidade económica do projeto já ultimado~ 

Vâri.os outros _representantes revezararn.:-se em_ 
pronundainentos de apoio à iniclativa, louvável 
tenta_tiva de vê-la concretiz,ada no menor espaço 
de tempo possível. ~ - --

Discursos foram citados, editoriais transcritos, 
entrevistas comentadas, _tudo isso integrou um 
autêntico arsenal de documentos valiiisos, lança
dos a público como (arma de se_ns_ib~izar o Gov~
no Central e induzi-lo a adotar a prcwlâência, Seni 
quaisquer outras injustificáVeiS protelações. 

Diante da demora em que s~ tem situad() ã. 
decisão governamental, há aqueles que teimam 
por considerar "omissa" a atuação da Bancada 
federal cearense, num total desconhecimento de 
tudo quanto já se diligenciou para concretizar 
aquele magno cometimento, que tantO impulsio
~~ o desenvolvimento regional. 

Se, hoje, a corriunidade voha, numa promoção 
nobremente inSpirada, a defender, com o patro
cínio da Universidade Federal, a localização da 
refinaria no Ceará, não poqeríamos deixar de en
dossar, uma vei rilais e com interesse redobrado, 
O empreendimento, solidariZando-nos com o 
mesrriõ e·nos dispondo, por outro lado, a pleitear 
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do Presidente José Samey q_u_e a deliberação saja 
da faixa da indefinição,_ que tanto desa)ento tem 
suscitado entre qs nossos coestaduan_~. 

Dispenso-me,_ St~ Presidente, de re_eo_fatizar as 
ratões técnicas que privilegiam o nOsso território 
para ser a sede da portentosa obra E@J:õ já foram 
aqui repassadas, com ela~~ iniludível e convin
cente. 

Falta, apenas, a vontade política por parte do 
Executivo, que, agora, reclamo em nome de seis 
milhões de conten-ãneos. 

O Presidente José S!'lmey não pode __ d~ep<:io
nar o C:eará, frustrando-o numa de suas preten
sões mais legítimas. (Muito bem_!) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco_RoUemberg) 
- Conce4o a palavra ao nobre Senador Edison 
Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA Pronun· 
da o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: __ -

Quando uma cidade perde_os mef~_de se sus
tentar, de trabalhar o solo para dele obter sua 
subsistência; quando uma população é redUZida 
à míngua em razão de absoluta impotência diante 
das forças da natureza; quando o braço _forte que 
pega na enxada não pode mais fa4_ê_-lo; quando 
o mercado fica vazio e_na m~;;;a falta o ,alimento; 
quando a merende) da_ escola não vem; Srs. Sena
dores, neste momento este povo vive o que se 
chama de estado .de c~ªmldade. _ ~ 

A calamidade se dá quando o céu abre suas 
comportas e castiga urna cidade ao ponto_ de 
quase inutilizar suas ruas, isolando bairros inteiros, 
contamínandp sua ~gua potável, destruindo -enca
namentos, entupindo dutos de escoamento, inuti
Lizando obras começadas. 

Não seria adequado o_ tesrno "calamidade" 
quando, depois de haver castigado uma cidade, 
as chuvas voltam a cair com a mesma e até maior 
intensidade que no-s dias anteriores, passandO a 
precipitação a estender-se por dez horas segui
das? 

Quando o rio que já começava a baixar, volta 
a subir, para terror de mais de 2 mil ribeirinhos 
já desabrigados? Não se caracteriza p_ estado de 
calamidade quando, pontes e e.stradas destruídas, 
fica comprometido todo o esco?Jm_e_ntQ da produ
ção agropecuária, ao ponto de a cidade padecer 
de carência de produtos básicos, além de ver 
comprometida sua economia? _ 

Sr. Presidente, se o quadro que _ora esboço 
a V. f:x!' não puder ser chamado de calamidade, 
não sei qual será l;,1, çorreta designação para o 
tenno. Pois esta é,- precisamente a situação por 
que passa, hoje, a cidade de Imperatriz, no Mara
nhão, COJl) a _ _f~~ dos gêneros básicos, a popu
lação vem clamando ao governo municipal para 
que dê solução ao problema. A Secretaria de 
Obras do Munldpio afirma, no entanto, que os 
recursos que a prefeitura dispõe não são sufici~n~ 
tes para solucionar o problema. Diante da situa~ 
ção dramática em que veio a se encontrar, então, 
restou ao Prefeito FJbamar Fiquene solicltaf ver~ 
bas federais para um programa mínimo de recu~ 
peração de estradas vicinais e principais ruas de 
acesso da cl_dade, hoje sem condições de_tráfego. 

Os recursos $0liç_itad()S poderiam advif. do MI~ 
nistério da Habitação, Urbanismo e Meio Aml:>ien~ 
te ou de outros fundos federais .. 

O que importa, Sr. Presidente, é que o Governo 
Federal se sensibilize com a situaç.So sofrida e 

~ inSusl.é_fttáV-el da população de Imperatriz, ·respon~ 
dendo com a maior presteza possível às solicita
ções feitas pelo seu prefeito. Caso contrário, Srs. 
Senadores, não sei... 

B:a o que tinha- a--dizer, Sr. Presidente. (MUito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador l,..ourival 
Baptístã. 

O SR. LO<IRlvAL BAi>nsTA (PFL - SE. ~ 
Pronuncia p seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

·a_falec::imento do insi_gn_e Professor e Jurista 
Manoel Ribeiro, aos 73 anos de idade, ocorrido 
em Salvador no último dia 1 O de mel! o, vítima 
de uma parada cardíaca, deixou profundamente 
consternada a vasta _legião dos amigos, alunos, 
colegas e admiradores que muito o estimavam 
e respeitavam tanto em Alagoas onde nasceu, 
como, sobretudo, em Sergipe e na Bahia, Estados 
nos quais se desenrolou a sua notáyel trajetória 
de homem público exemplar e mestre querido 
de várias gerações. 

É com justificada emoção e imensa saudade 
que assumo esta tribuna para regiStrar, nos Anais 
do Senado Federal, o desaparecimento de um 
dileto amigo de infância, que foi meu _colega no 
internato do Colégio Antônio Vieira, na Bahia, 
quando, na mesma turma, fiZemos juntos o curso 
ginasial. 

Formado pela Faculdade de Direito da Bahia, 
o Professor Manoel Ribeiro sempre se destacou 
pela sua grande inteligência, exceptiohal cultura 
e exemplar dignidade, conquistando a admiração 
e o reSj:ie1to ae todos quantos tiveram o privilégio 
de conhecê-lo pessoalmente. 

A nossa_ amizade se fortaleceu para o resto da 
vida quando- nos elegemos, conjuntamente, em 
1946, Deputado Estadual Constituinte em Ser-
gipe. · 

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
e Secretário de Segurança Pública, foi um dos 
fundadores da Faculdade de Direito de Sergipe. 
O Prõfêssor MartOel Ribeiro consolid_ou, em Sergi
pe, a reputação de um homem de bem, dotado 
de invulgar talento e capacidade técnico-profis
sional. 

Nã: Bãhia, oilde residia há 36 anos, o ProfeSsor 
.Manoel Ribeiro foi Vereador, em Salvador, de 
1966 â 1970, Secretário de -Segurança Pública 
do ex-Governador Regis Pacheco; Secretário de 
Administração da Prefeitura de Salvador; Conse-
lheiro e Presideilte do Tribunal de Contas dos 
Municípios. 

Fundador da Universidade Católica da qual foi 
Dlr~tor por mais de 20 anos, exerceu, também, 
as funções de Vice-Reitor e Diretor da Faculdade 
de_Qi~to.__ . _ _ -
Prof~r de Direit9 Administrativo; publkou 

vários livros e monografias nos -domínios de sua 
especialização jur'idlca. Manoel Ribeiro de tal for
ma se integrou na vida acadêmica e cultural da 
Bahia, a serviço do desenvolvimento ·c;:ultural -e 
do bem-estar do povo baiano, que o Prefeito de 
SaiVààof Màrio Kertész enviou mensagem à Câ
mara Munidj>al propondo o seu nome para uma 
rua da capital baiana 
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O ~r;fessor M~noel-Ribeiro- deixou vióva, ~u- . 
tora Maria Ubafdo Oz6rio Ribeiro, e três filhos, 
Doutora Sónia Ribeiro Bc:indeira, Manoel Ribeiro 
Filho e o escritor João Ubaldo Ribeiro, conside
rado corno urna revelação de excepcional talento 
e capacidade cuitural peJos livros já publicados, 
que ã"tiansfcirmaram em urna das maiores perso
nalidades da literatUra cO-ntemporânea, dentro e 
forª __ dQ Brasil. -

Não me seria lícito Omitir~rne- nesta oponuniw 
dade, quando o Nordeste e o Brasil perderam 
com o repentino falecimento do PrOfessor Manoel 
Ribeiro-:- meu amigo- e companheiro de muitas 
atividades, uma personalidade inesquecível, que 
soube honrar pelo trabalho e pelos exemplos de 
sua modelar existência, a su~ ter~a e a sua gente. 

Associo-me, por conseguinte, à imensa tristeza 
de sua família e às justas e comovedoras homena
gens que estão sendo tributadas à memória do 
recém-falecido Professor Manoel Ribeiro, envian
do as nossas sinceras condolên<:::ias a sua digna 
familia, extensivas à Universidade Católica da Ba
hía, da qual foi fundador, assírn cOmo à Díreção 
da Faculdade de Direito, onde foi Professor por 
certa de duas décadas, tendo contado sempre, 
com a estima, o respeito e a admiração dos seus 
alunos. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
--:-_Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 
Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pronuncia 
o seguinte dísc:urso.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Os alegados objetivos da reunião_do Presiden~e 
José samey com CiS-GoWmadores estaduais St.> 

mente está levando crédito jun~o ~~queles mais 
desinfonnados. Não se pode esperar muito con
senso o_u muitas sugestões objetivas corno_ respl
tados Qe urna reunião _em que os participantes 
sãO tão diferentes quantO_ um_ Mlauel Arraes e 
Newton CardoSo ou um_Epitácio __ 9tfeteira e um 
Waldir Pires. 

O principal pleito dos Governadores estaduais 
deve ser justamente a_liberação de recursos, sen
do que esse in'leStirognto ou reQasse da União 
aos Estados e munk;Lpios seja feito sem critérios 
políticos, de forma transparente e proporcional. 
Ora,- todos- sabemos- que isto é pedir muito ao 
Governo Samey, pois o seu _racio_c_ínio é unica
mente através de benefícios politlcos, como con
trapa_rtida. Sab6Jnos também que o FMI quer, jus
tamente, a Supressão do déficit, de despesas da 
Uniâo, isto é, o fim dos repasses. Neste caso, 
o Sr. José Samey teria que optar entre 'o FMI 
e os_ Governadores. erttre estes e os cinco anos. 

Como, na verdade, os ÜbjetiVoS da reunião não 
têm nada a ver com o programa de ajuste, nem 
com o .FMI, esta reunião é mais uma jogada que 
viSa tão-sOmente à obtensão do apoio dos Gover
nadores aos cinco anos. E somente este o objetivo 
do Presidente José Samey: garantir os cinco anos 
de mandato. Os Goverrtadores estão sendo usa
dos como inst;rutnéntos. o oc&erno finge querer 
um ·programa econõmico_._ de união nacional, en
quanto o que quer realmente são os dnco anos. 
Esta é a 'Prioridade maior, a única coerência do 
GoVerriõ Sain~y. 

Interessante observar que, na bUsc;:a obSe5Siva; 
incessante dos cinco anos, o Sr. Josê Samey per-
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deu um ano inteiro. De meados de 87 até hoje, 
nada foi feito além de pressionar ao máximo, cor
rer riscos temerários para a democracia, criar con
flitos entre os três poderes, usar todos os meios 
para garantir-se no poder. E ainda não conseguiu. 
Teria sido mais lucrativo e, por certo, pelo menos 
mais ético, se o Sr. José Samey usasse o seu 
tempo para governar, administrar o Pais. Se fizes
se isso com a mesma obsessão com que perse
gue os dnco anos, seria um grande governo. ~ 

O FMI vem depois. A negociação da dívida ex
tema, os interesses maiores do País vêm depois. 
Noto que tantos homens ilustres, eleitos pelo voto 
direto, estão aparentemente levando a sério essa 
reunião. Ora, o Governo Samey é uma sucessão 
de promessas não cumpridas, de decisões não 
obededdas, de prioridades relegadas. O Sr. José 
Samey só ouve aquilo que lhe interessa mais de 
perto, aquilo que garanta os cinco anos de man
dato. 

T adas os_ Governadores interessados, empe
nhados na formulação de wn programa mínimo, 
sério, de ajuste econômlco, apesar de suas dife
renças particulares, e o Sr. José Samey, daqui 
a 15 ou 20 dias, estará completamente alheio 
aos resultados dessa custosa reunião. Somente 
os custos da reunião dariam para colocar em 
dia os atrasados dos aposentados e pensionistas 
do Estado de Goiás. 

Há pessoas que acreditam que o Sr. José Sar
ney insjste -nos cinco anos apenas para come
morar os 200 anos da Revolução Francesa ou 
os 100 anos da Proclamação da República. Nada 
mais que isso, pois com ou sem Samey, seu Go-' 
vemo é uma decepção no que se refere à produ
ção, a resultados positivoS, favoráveis ao povo. 
Seu Governo tem I-EiSultados apenas no que diz 
respeito a contrariar os interesses populares e na
cionais. 

Os cinco anos não estão garantidos. Daí essa 
farsa do programa de ajuste económico, de reu
nião com Governadores, de FMI. Daí também por
que voltamos a afirmar a necessidade de eleições 
diretas para Presidente da República ainda neste 
.ano. É preciso que o povo decida sobre seu desti
no, é preciso acabar com as tutelas, seja de branco 
sobre o negro, de um pais sobre outro, de militar 
sobi"e civil, de rico sobre pobre. Quãlquer tipo 
de tutela é uma discriminação, é uma humilhação 
para o tutelado. O povo brasileiro não aceita ser 
tutelado por ninguém. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDEN1E (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Sena_dor Alfredo. 
Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Há c_em anos uma corajosa mulher, tomando 
uma pena nas mãos, assinou a História e mudou 
o seu curso. E nossos irmãos da raça negra, brasi
leiros natos ou africanos arrancados à força de 
sua pátria, adquiriram, legalmente, um direito que 
é _inerente ao ser humano, que é natural, que 
é Imperativo- o direito_ à liberdade. 

Cem anos são passados, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, e cabe aqui numa reverência ao pas
sado e numa escalada rumo ao futuro, que recue
mos no tempo, em retrospectiva que traga até 
nós a verdade dos fatos. 
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O térritóiio brasileiro, irrieriso e desabitado, as 
terras fért€is nada produzindo, as jazidas prome
tendo, mas ocultando em seu seio tesouros inima
gináveis. tudo isso convidava ao plantio, à explora
ção, á riqueza fácü, à busca de aventuras. 

Faltava, porém, a mão-de-obra, e os tesouros 
escondidOS ameaçavam deixar-se ficar, pelos sé
culos, em seu sono trari.qüilo. 

Urgia, portanto, procurar e encontrar os que 
vieSsem sUar; em solo brasüeiro, a semente do 
trabalho e àa pfodução. 

E por que não o nativo da terra, depois ensina
do, treinado, contratado por salário justo? E por 
que não o europeu, também assalariado? Apenas 
pofque-õ-traDalho remunerado diminui o-lucro 
dos empregadores insaciáveis, ap-enas porque 
mãis lucrativo seria caçar negros em território afri
cario e transformar- homens em animais. 

Se analiSarmos os númefos que ilustram os 
fatos referentes ao tr~fico dos africl;!nos, teremos 
de reconhecer o horror e a vergonha da situação 
então existente no País. Em 1789, o número de 
esér_ayo_s__correspondia a 65% da população e, 
em 1816, a 68,5%, quando existiam 1.930.000 
eScravoS para um núfnero total de 3.358.500 bra
sileiros. 

De 1807 a 1819, o tráfico trouxe, para o Brasil, 
a quantidade absurda de 680.000 escravos. 

Mas o que ressalta na História, através da pers
pectiva dos anos já passados, o que alarma e 
leva-nos a pensar, é a frieza com que, pouco a 
pouco, políticos, historiadores, sociólogos - ho
mens çtl_yantes, estudiosos do assunto- passam 
a encarar os fatos, esquecendo-se de que falam 
de seres humanos, de que falam de vidas, referin
do-se-apenas a nún1.eros e a interesses econô-
micos, políticos e sedais. 

É assim que homens como o Barão de Cote
gipe, por exemplo, na sessão do Senado do Impé
rio, em 12 de maio de 1888, ou seja; na véspera 
da Abolição, diz, manifestando-se contra o fim 
da escravatura: :'A verdade é que vai haver uma 
pertubação enorme no País durante muitos 
anos, ... " . 

Por outro lado, o historiador Gustavo Barroso, 
comentando sobre as manobras urdidas para le
var à Aboliçãp, diz que as mesmas "atormentaram 
o Império", "e o agitaram","destruindo de golpe 
a riqueza dos proprietários de terras, ... " E diz, tam
bém, que a "abolição tinha de ser feita gradual
mente". Em sua opinião, a extinção da escra
vatura "não era propriamente Uma aspiração na
cional, pois que se não compreendia outra forma 
de trabalh()". Afirma, ainda, que sobre a escra
vatura "repousava toda a economia nacional, cuja 
maio_r e melhor parte era a agricultura". 

Nabuco de AJ:aújo declarou, na éQOca, que "a 
abolição imediata precipitaria o País no abismo". 

Cristiano Ottoni expfessou-se dizendo que "não 
tendo idéia alguma de trabalho produtivo que não 
fosse o do braço escravo, a reforma realizada em 
1888, a_ !9_dos nós antes de 1871, se afigurcWa 
uma impossibilidade". 

Mais recentemente, é o hístoriador Hél!o Vianna 
quem se pronuncia, afUlTiando, a respeito do tráfi
co int~nSQ __ de escravos, no ínicio do século XIX, 
que "atendendo-se ao intenso progresso econó
mico ent5o registrado, não teria sido possível, nes
sa época, a substituição do trabalhador cativo pelo 
livre". 
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É estarrecedor, Srs. Senãdol'es, verificar~sc a 
que ponto de insensibilidade pode chegar o racio
cínio referente às massas, gerando o emprego 
de eufemismos hipócritas. Fala-se em "baixas", 
nas querras - baixas de cem, de quinhentos de 
mil. São cem_._ quinhentas, mil vidas destnúdas, 
aniquiladas, apelidadas de simples "baixas". E fa
la-se em "trabalhador cativo", para não se dizer 
"escravo", para não se falar do ser humano sujeito 
à canga, ao chicote, ao tronco, aos tratamentos 
sequer aplicados a animais. 

" ... _o direitO dos mais miseráveis dos homens, 
o direito do mendigo, do escravo, -d_o criminoso, 

. não é menos sagrado, perante a justiça, que o 
do mais alto dos poderes", disse Ruy Barbosa 
em sua "Oração ao Moços". E eu iria mais além, 
eu não falaria no direito- dos escravoS, potque, 
acima de tudo, não existe o direito de ~tir~rn 
escravos. 

Há mais de Cem anos, o graride homem que 
foi Lincoln já se expressava a respeito, com sua 
habituaJ sabedoria, ~o dizer que "os que negam 
a liberdade aos outros, não a merecem para eles 
mesmos". E~ rio brilhantismo _de suas conclusões. 
afirmava também que "se a escravatura não é 
um erro, então nada é errado". 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, Ouvimos às 
opiniões expressadas por muitos homens ilustres, 
do Império e da República, contrárias à Abolição, 
pelo menos nos moldes em que foi executada. 
Pediam, esses eminentes brasüeiros, mais lenti
dão no processo, mais tempo para a escravatura, 
mais prudência ao extingui-la. Falavam em espe
rar, quem sabe, um ano a mais? Om mêsT Um 
dia? Para os que não pisavam o chão de uma 
senzala, não provavam o sabor das torturas, o 
tempo podia ser encarado friamente, racional
mente, de acordo com os interesses de grupos. 
Esqueciam-se, entre tanto, de que cada dia de 
"prudência" para o branco significava um dia de 
"tortura" para o negro es-cravo. Afastavam-se da 
realidade ao se deiXarem levar pelo erro de pensar 
em números. ao invés de pensar em carne, etn 
sangue, pêlo, células, vida. 

Cabe a- n6s iridaQ-ar se teremoS- mudado-Çõm 
o passar do tempo, se podemos, nos dias que 
correm, Considerarmo-nos mais próximos da rea
lidade, mais ávidos de justiça e de igualdade, por
que a História só deve ser estudada se for por 
nós encarada como mestra, se vier a ser para 
nós o exemplo a ser analisado, o tubo de ensaio 
onde se decanta o passado, na busca das desco
bertas que construirão o amanhã. 

E o que_ vemos à nossa volta, nos dias de hoje, 
em termos de sensibilidade e de humanidade? 

Vemos o apartheid, Srs. Senadores, aviltando 
a raça humana com a sua violência, com a SlJB 
injus_~ça. f19mens são asSa.Siilados, são tortura
dos, marginalizados, impedidos de conviver com 
seus semelhantes de pele branca. 
"PergU~- qual é a- minh"a virtude e não <lua! 

é a cor da minha pele", diz um provérbio árabe. 
E qual é a virtude do branco ou o crime do negro? 
A:penas _o fato de ter nascido aqui ou ali, de haver 
SJdo gerado por um ou por outro pai. 

Mas não é necessário que viajemos até a África 
para observamos a injustiça praticada contra- o 
ser humano de raça negra Em nosso País - um 
País ainda novo, mas já eivado por vícios - encon
tramos exemplos vivos de injustiças iguais. 
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Há poucos dia~ chegou~me às maõs a carta 
de um meu concidadão, anexada ao anúO.clo, pu· : 
blicado no jornal Estado de Minas, onde eram 
soli<:itados empregados para uma firma' que, c;:ntre 
outras observações, exigia que o cidadão fosse 
de "cor branca". 

Imediatamente, enderecei _cat:ta aQ Conselho 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, pedin~ 
do providências urQentes contra a dlscrim~ção 
absurda.. intolerável, que fere as leis brasileiras 
e agride a sensib~ldade de nosso povo. Corria 
ê possível, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que, 
no ano do centenário de uma _lei que aboliu a 
escravatura no Brasil, ainda tenhcunoS exemPlos 
de tamanha radicalização, de tão abominável pre
conceito? Para minha satisfação, recebi resposta 
do eficiente Conselho, informando-me já ter sldo 
expedido Ofício ao Procurador~Geral da Justiça. 
com vistas à adoção das proVidências cabívclS 
para impedir a odiosa discriminação. -

Recentemente, o atar Grãnâ~ Otelo prestou sig~ 
nificativo depoimento áo Museu da Jniagerri e do 
Som do Rio de Janeiro, versando sobre o cente
nário da Abolição. E dísse, entre ouj:faS CôiSas, 
que até hoje o negro brasileiro aguarda o futuro, 
abandonado, como ainda se _encontra, apesar da 
Abolição. E salienta que, se houve home~ de 
pele escura que se tomaram _figuras importantes 
no cenário nacional, isso se deveu à "garra do 
negro" e à sua "força de Júta". 

Não temos dúvidas, Srs. Senadores, __ _Çle que 
muito ainda existe para ser feito, até que a es-cra
vidão do negro seja verdadeiramente abolida em 
nosso País. A Lei Afonso Arinos, em vigência des
de 1951, ainda é ignorada por muitOs e despre
zada por quase todos. 

E assim caminhamos nós -a so<:1edade brasi
leira - por cem anos de _lutas que busCdraq·i 
tirar a Abolição do papel e transforrn_á-la.em algo 
mais do que uma simples assinatura histórica. 

Falamos em liberdade, propugnamos por nos
sos direitos, exigimos os-deveres dos outros, mãs 
esquecemos o que multo bem soube expressar 
Wendell Willkie, quando disse que "a liberdade 
é uma palavra indivisível. Se desejamos gozá-las 
e lutar por ela, devemos estar preparados para 
estende-las a cada homem, seja ele rico ou pobre,. 
concorde ele çonosco ou não, s~a qual for a 
sua raça ou a cor da sua. pele". 

Nesta data comemorativa do centenário da 
Abolição, não cumprimento o negro brasihiir-o;-
não lhe canto "parabéns" e nem acredito que 
esteja ele desejoso de soprar velinhas, mas afere~ 
ço-lhe - isso sim -toda a minha solidariedad.e 
na luta que.ainda trava por sua libertação. ocere:. 
ço-lhe compreensão e a ajuda possível para en
frentar o dia-a-dia sofrido daqueles que vêem as 
portas fecharem~se diante de si, que sentem as 
oportunidades fugirem por entre seus dedos -
dedos que apenas na cor diferem dos meus. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, esta é uma 
data significativa também para nós, po!s é um 
brado de a1erta_, em meio à euforia da Assembléia 
Nacional Constituinte, a nos lembrar que íeis pos
suem corpo e também espírito e que pouco v;:l]erá 
cuidannos do corpo se, em espírito, jamais serão 
elas acatadas e obedecidas. 
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Após encerrarmos nossos trabalhos como 
COnstituintes, ehft'erltaremos a tarefa giganteScã 
de elaborar as leis otdinárias que porão em prática 
a nossa Carta Magna. Então precisaremos da luci
dez necessária pata amarrarmos ação e intenção, 

-linhãs e entrelinhas, matéria e pensamento, a fim 
dE: ôáO pel"riliffrff"ios que, apesar das leis, as injLis-

. · tiç:as sejam impunemente praticadas em nosso 
País. 

Ao negro brasileiro - amigo, companheiro de 
luta e de ideais - a minha esperança no futuro 
e na vontade de batalhar ao seu lado, na compen
sação pelos desenganos desses cem anos de pas
sado. 

A fraternidade, segundo Lamartine, não possuí 
pátria. Diria eu que também não conhece raça, 
nem cor, nem credo. 

Abramos nossos braços, Srs. Senadores, e aco
lhamos a causa de nossos irmãos de pele escl:!~a: 
Na presente data, ao invés das congratulações 
e dos cumprimentos, façamos nossa a sua luta 
por melhores dias, na esperança de que, em breve 
tempo, possamos superar o .conceito discrimi-:_ 
natórto de raças determinadas pela coloração da 
pele, compreendendo, fmalmente, que os cora~ 
ções humanos têm todos a mesma CÇlr. (MUito 
bem! Palmas..) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
""""":' Concedo a palavra ao nobre Senador Marco 
Madel. ----- --

0 SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronun
cia _o seguinte discurso.) --Sr. J:>residente, Srs. 
Senadores: · 

Vívemos um período de grave crise econômic::a. 
Não é minha intenção, neste.momento, perquirir 
a nat]..ireza das dificuldades ou suas pOssíveis saí
das. Desejo, apenas, registrar um fenômeno qtie 
temos observado habitualmente, em situaç:Õ~Jõ 
críticas: Esses são os momentos mais adequadOs 
a que se reavaliem idéias, repensem conceitos, 
reprogramem caminhos, em busca de um futuro 
melhor, porque os instantes de crise, ai_nda que 
penosos, têm o condão de_ estimular a críat1Vi:- -
dade, aguçar a imaginação. E é assim que Se 
venc:e as adversidades. Gma vez superadas, ga
nha~s_e_nov:o alento para alcançar patamares mais 
aitos. 

Faço estas consjderações, a prcpósitó de ex
pectativas com relação à implantação de uma 
refinaria de petróleo no Nordeste brasileiro. Re
centemente, em reunião com representantes da 

-Bancada do PFL na Assembléia Nacional Consti
tuinte_ - Deputados OswaJdo Coelho, CoOrde
nador; José J~rge; José Moura; Salatiel Ca_rvalho; 
Paulo Marques -e outras lideranças pemam5u
canas, inclusive o ex-Prefeito de Recife, Dr. Jorge 
Cavalcanti, estivemos com o Presidente da Petro
brás, Cel. Osires Silva, de quem ouvimos, eittre 
outras observações, consideraçõ~ sobre qual se
ria o momento mais oportuno para a implantação 
dessa riova: unfdade de refmo da estatal do petró
leo. Disse-nos, na ocasião, a ilustre Presidente, 
que os estudos realizados pela empresa, sobre 
o crescimentO da demanda por derivados de pe
tróleo, feitos durante a euforia do Plano Cruz.ad6, 
não tiveram suas projeções confirmadas nos dois 
a:rlós subseqüentes, e que, na atual quadra de 
desaquedmentO dá-economia, sena ·desaconse
lhável dar partida a empreendimento de tal porte. 

Dissertou o Presidente da referida ~presa es
tatal sobre os cuidadQS com que a maior empresa 
do Paí_s_- e uma dasdnqüenta maiores compa~ 
nhias do setor produtivo do mundo- programa 
:seu crescimento._ Nesse caso específico, qualquer 
precipitação poderia sacrificar ainda mais o já es-: 
tran_g"t,1_~do fluxo fmanceiro da Petrobrás, que, co
mo sãbemos, sofre ah..iãimente aS Conseqüências 
de decisões económicas equivocadas, adotadaS 
por entidades externas à empresa, que compro
metem seriamente sua capaddade de ínvestír, 
obrigando-a a déficits crescentes em diversas 
operações que realiza -0 que, diga-se, deve ser 
rapidamente corrigido, para que não se: continue 
penalízando uma companhia que é motivo de 
justo_orgulho de todos os brasileiros. 

Entretanto, ainda que _louvemos a cautela da 
Petrobi:ás, deve_ preocupar-nOs o rjsco de incídir 
em antigos erros, que tanto nos custaram, de 
substimar a capacidade _deste País de recuperar
se nà enfrehtamento das crises ecçnômic:as. Na 
duia ·recessão que nos vitimou em 1982-84, por 
exemplo, deixamos de realizar investim~ntos ina
-di-áveis em-Coim.o~_nicãções, e, como resultado, per
demos a condição invejável que, a dura_s penas, 
atingíramos nesse setor. Não·consetvamos con
venientemente nossas rodovi~s. nesse mesmo 
período, e comprometemos setiamente os trans
portes terrestres, enfrentando agora custos muito 
maiores para reparar os danos call.sados. Isso, 
para não falar em nossa proverbial imprevidência 
quanto ao ·crescimento .caótico pél$_cidades, da
nos ao meio ambiente, à permanência de uma 
estrutura fUridiária írraciõiia1 e infLiSta, entre outros 
aspectos, - -

Nas _atuais dificuldades, é prec:iso; com o cuida
do de não ut.Hizar escassos recursos em investi
mentos adiáveis, ter 'a j'ustá. medida do tempo, 
para não cometer equívoco oposto, qual seja, o 
de postergar empreendimentos talvez mais ur
gentes do que à primeira vista :se supõe. Lembre
mo-nos de que, de 1982 até meados de 1984, 

- mergu]hamos numa recessão da qtial, tudo indi
cava, não haveríamos de sair em curto tempo. 
N.o entanto, no final de 1984, a econornla dava 
mostras de reeguer~se._ para atingir apreciável di
namismo já nos dois anos· seguintes. 

Estou segurO de qUe a força própria já adquirida 
pelas atívidade$ produtivas brasüeiras não permi
tirão que se prolongue a atual conjuntura de incer
teza. Assim, é hora de nos aprestarmos a preparar 
o .futuro, danqo partida a projetOs ·de vulto, _dos 
quais a nova refinaria nordestina é uril dos mais 
importantes. - -, 

Portanto, é esse o mQJnento adequado para 
dis<::urtirmos também_~ questão decisiva -da sua 
localização entre os Estados da Região, que muito 
legitimanente a desejam em seu território. 

Não pretendem-os permitir que o- justo senti
mento que nos une à nOssa terra venha tu!Var 
a visão cl~ra do que é, econômica e socialmente, 
mais beneficio para o País e o Nordeste: -

Como se sabe, as refinariaS· de petróleo devem 
situar-se perto dos maiores centros de c:onsumo. 
No-Brasil, aeXCeça-o-corre por conta da de Mata
ripe, na Bahia, ünj>lantada jUnto à zona produtora 
-embora sirva também aos mercados consumi
dores da Grande Salvador e sua área de Influência 

-- ..- em virtude~ do tpO _d_e p:efrólfeÔ ali- extraído. 
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Ora, estastísticas dízein que· em Perriarrlbuco lo
caliza-se nada menos do que 38% do total de 
consumo dos Estados nordestinos -- enclusive 
Bahia e Sergipe- e que 61% dessa parcela cor
responde a demanda da região metropolitana do 
Recife. Nada mais óbvio que, po(e:sse critério, 
o.empreeridimento deva sediar-se em terras per-
nambucanas. · 

Outro aspecto de igual importância refere-se 
às facilidades Ofereddas pelo Estado para a em
preitada. Refinaria requer Infra-estrutura: instala
ções portuárias, transpOrteS, energía; abasteci
mento d'água e outros equípaffientos: Tudo isso 
já se encoritra disponível em Perriambuc_o, mais 
precisamente, no .complexa· portuário-industrial 
de SUAPE, há cefca de 40-tlltiiõmetros do Recife 
e em situação privHegiãda, nO cjue-Conceme, tanto 
ao. restante do País, quan~o o.S meiCaâos interna-
cionaiS. -- . . - _ -· _ ---=- - _ 

Permitam que alinhe outras vántagens afere.. 
cidas por SUAPE: 

A) .·Disponi.büidade Cl~ terrenos em condições 
topográficas e geotécnicàs adequadas, quer para 
a própria refinaria, quer pãia outras plantas indus
triais- indusive petroquírriicãS '--que a ela deve
rão seguir-se; -

B) Infra-estrutura portuária praticamente con
cluída (o que falta aguarda apenas demanda adi
cional que o_ justifique), _co_htando _com a capaci
dade para operação sirriultânea de- dóis navios 
de até 35 toneladas no_ pier e com- cais apto a 
receber navios _de até ao-toneladas, além de área 
abrigada por molhe; 

C) Sistema de abastecimento d'água exdu
sivo do complexo, mais do que_ suficiente para 
o empregutsmo, com possibilidade_ de duplicar-se 
em curto tempo, caso seja preciso; 

D) Subestação de energia elétrica interligada 
ao sistema CHESF, em condições adequadaS; 

E) Disponibilidade de transporte ferroviário e 
rodoviário, contando, inclusive, com_ terminal (er::
roviário espeda.liza.do em carga e descarga ae 
combustíveis; 

F) Existênda,,já em funcionarriento_há Cerçã 
de um ano, de parque de tancagem da Petrobrás 
e outras distribuidoras, sob operação da estatal 
brasileira, dotado do que há de mais moderno 
em equipamentos dessa natureZa; 

G) - Sistema de telecomunicações, incluindo 
telefonia, telex, teleprocessamento de dados etc., 
permitindo ligações com qualquer parte do mun· 
do, também em pleno funcionamento; 

H) Cuidados com a proteÇão ambiental, con
forme estipulado no Plano Diretor-de-SUAPE, de 
que resultaram esquemas preventivos capaz.es de 
praticamente eliminar eventualmente de poluição. 

A propósito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
é com muita satisfação que 'lembro ter, quando 
governei Pernambuco, iniciado a execução fisica 
do Complexo Industrial Portuário de SUAPE, ado· 
tando inclusive, a providência de criar uma Secre
taria Extraordinária para supértnfender as obras. 
Tive, naquela ocasião, de contrair empréstimos 
externos, em dólares, aprovados por _esta Casa, 
para impulsionar o desenvolvimento das ações 
desse empreendimento tão vital para o exercício 
da vocação de serviços de Pernambuco. -

É importante recordar que foi também durante 
o meu Governo que se. iniciou, através_ de um 
trabalho diutumo que desenvolvi junto aos altos 

escalões_)1o Governo Feder,al e à própria Petro· 
brás, a construção dos terminais de granéis líqui
dos,_ hoje condu!dos e el'!l plena_operação, e cujas_ 
obras transcorreram- reconheça-se -tão rapi
damente pela Petrobrâs que pude. ainda como 
GôVemador, assiStir à atracação do primeiro navio 
no referido terminal. 

Essas facilidades, resultantes do grande esforço
realizado pelo povo e Governo do Estado, permi· 
tirão a implantação- da refinaria em SUAPE dois 
anos anfes_do que em qualquer ouira localização 
ãlterrialiva, e a custos muito inferiores. Calcula-se 
que a economia possibilitada pelas instalações 
preexistentes atinja nada menos do que 200 mi
lhõ_e~ de _dólares. 

Por tudo isso, estou convencido, Sr. Presidente 
e Sts. Sena-dores, de que a refinaria de Petróleo 
que a PetrObrás projeta construir no Nordeste de
vej_o~alizar-se em SUAPE; e qUe sua implantação, 
~_!lduí~o~ _ _t?s_ e~~udos detalhad9s que a empresa 
está reáliZarido para reavaliar projeções talvez su
peradas pelo tempo, deverá iniciar-se brevemen
te. 
_ Apelo, por isso, ao Senhor Presidente da Repú
blica e à da_rividência e espírito público do Ministro 
-Aureliano Chaves, das Minas e Energia, bem as
sim aos que fazem a Petrobrás- técnicos e diri
gentes, à frente o Júcido e operoso Presidente, 
Cel. 'Osíres.. Silva - para que tenham €:m conta, 
além de todos os aspec!os aqui referidos, também 
as condiçõeS peculiares de Pernambuco, quer sob 
o ponto _de vista social, quer sob o ponto de vista 
econômico-financeirõ e locadonal, pãia sediar 
essein1portante empreendimento que a Petrobrás 
deve irrlplantar no Nordeste. 

;E_nfin:, uma reftn~ria que, é bom não esquecer, 
va1 seiVlr como notável instrumento propulsor de 
to_9o o Nordeste de modo especial,_ o Nordeste 
Oriental, que _é justamente o de menor nível de 
desenvolvimento relativo. 

Era o. .que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
ber:n! Palmas.) _ _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
--A Presidência veriffca qUe não há mais no ple
nário número mínimo necessário para o funcioriã
mento da sessão, não podendo esta, por corrs~
guinte, continuar. 

As matérias da Ordem do Dia ficam com a 
deliberação adiada. 

São -oS Seguintes os items cujã votação 
é adiada 

1 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei d"
Câmara n~ 9, de -19Ef~r(n~ -206181, na CaSa- de
or_ig~m), que dispõe sObre a concessão de bolsa
aUXIlio ao atleta amador e dá outras providências, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido emPienádo, 
~om emenda que oferece. 

2 

Votação,_ em turno (!nico, do Projeto de Lei da 
Câ_m_arã_n~4, de 1988 (no 408/88, na Casa de 
origem), que dispõe sobre as medidas de prote
çâo e amparo às vítimas das enchentes e desaba-
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mentOS' OcO i-ridOS nos Estados do Rio de Janeiro
e Acre e de fomeritó 'às auvidades ecoi1ómic85·
das áreas atingidas tendo 

PARECER F AVORÁVE:L, proferido em Plenário. 

3 

Vot~ãq, e_!!l_Qri_m~o turno, do Projeto da Cà
n:lara no-7,- dé 15!86 __ _(n? _6.:3S_7_i86, tia Casa de: 
Origem), deinlciãliva: ·aõ--Sênhor Presiáente- da 
Repúblka, que cria a 1 õ• RegiãO da Justiçã do 
Trabalho e o respectivo-Tribunãl'Regional âo Tra
balhO, institUi a correspondente Procuradoria Re
gional do Mi_f!~stérí<?_f'úblic:o da (!niã?_ju_~~~~_JI:l~ 
tTça do TrabalhO; e dá outras providências, tendo 
P~CER F~ VORÁVEL. proferido-em Pl~~ário. 

4 

Votação em primeiro turno, do Projeto de -_Lei 
da Câmara n" 14, de 1988 (no_ 3_81/88, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidefife
da República, que dispõe sobre a criação de car
gos na Secretaria do Tribunal de J_ustiça do Dis
trito Federal e _dá.outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL,_proferido_~ PlenáJto. 

5 

Votação, em turno único, do Parecer n~ 2; de 
1988;-apresentado pela Comissão Esjiecíàl, coh
cluindo que não deve _ser objeto de deliberação 
a Denúncia s/n9, de 1988; do Senhor Deputado 
Gerson Peres, contra o Doutor José Paulo Sepúl
veda_perf~_nce, Procurador-Çieral_d_a __ República. 

6 

Votação, em turno único, _do Requerimento n9 
37, de 1988, de autoria do Senador Itamar Franco, 
solicitando, nos termos regfmentais, ao Ministro 
Chefe da Casa CiviiOa P'n?Sidência da República, 
informações a respeito da Secretaria Especial de 
Açã_o Comunitária - SEAC. ·a: fun de instruir o 
estudo do Projeto de Lei da- C.?lriiara· li." -119 de 
1982. 

7 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n•16, de 1966 (n• 7.135/66, na Casa 
de origem), de iniciativã. do Senflcii' Presidente 
da República, que dispõe sobre as relações de 
trabalho do treinador profiSsiOhal â"e futebol, e 
dá outras providênciaS. (Dependendo de pare-cer.) 

8 

Discussão, em turno único, ·do Projeto~de Lei 
da Câmara n~ 50, de 1987 (n9 171187, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Pr~sidente 
da República, que dispõe sobre a padronização, 
a classificação, o registro, a inspeção, a produção 
e a fiscalização -de bebidas, autoriza a criação do 
Cons·elho Nacional de Bebidas e dá outras provi
dências. (Dependendo de parecer.) 

9 

Discussão, em turno único, dO Projeto de Lei 
da Câmara n' 216, de 1965 (n• 2.929/63, na Casa 
de origem), que altera a redaÇãó _da Lei n9 6.251; 
de 8 de olit!-lbr6 ç:ie 1985, que "institui normas 
--géfaiS SObre deSpOrtos": (Depefldendo da votação 
do Requerimento n9179, de 19_87, de adiamento 
da discuss.ão.) 
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Discussão, em turno· único,-do Projeto de Lei __ _/v\ensagem n~ 64, de 1988_ (n" 79/88, nã ori--
da Câmara n~ 105, de 1986 (n_" 7.679/86, na casa--- gem), relativa à proposta para que seJa autoriza,da 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente a Prefeítura Municípal de. Assu, Estado do_ Rio 
da República, que atribui ao Tribunal: de Contas Grande do Norte, a contratar operação de crédito 
da União, a partir do exerdc!o de 198,6, a fiscali- no va1Ç>r correspondente em cruzados, a5.96.5,23 
zação da aplicação pelos Estados, Distrito Fede- Obrigações do Tesbüro Nacional- OTN. (De-
ra!, Territórios e Municípios, inclusive por suas pendendo de parecer.) 
entidades da administração indireta e fundações 
das transferências de recursos federa~, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' !.024, da Co-
18 

missão_ __ __ _ _ _.Mensagem n9 66, de 1988 (n9 81188, na cri-
de Finanças. (Dependendo de parecer da Co- gerilJ, relativa à proPosta para que seja autorizada 

missão de Constituição e Justiça, em ,audiênc_ia.) a Prefeitura Municipal de Jardim, Estado do Mato 

11 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei 
da Câmara n9 53, de 1987 (n9 214/87, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da Repóbllca, qUe altera dispositivoS da l..ei n9 

6.880, de 9 de dezembro de 1980, que dispõe 
sobre o Estatuto dos Militares. (Dependendo de 
parecer.) 

12 

DiscusSão, em _turno __ único, do Projeto de Lei 
da Câmara n~ 22, de 1988 (no 1.932/83, na Casa 
de origem), que estabelece normas para o funcio
namento das frentes 9,e serviçc org~izadas em 
periodos de seca, e dá outras providências. (De
pendendo de parecer.) 

13 

Mensagem 0° 45, de 1988 (n° 45/88, na q_ri
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Macaíba, Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar operação de crédito 
no va1or correspondente, em cruzados, a 9.645,45 
Obrigações do Tesouro Naciona1 - OTN. (De-
pendendo de parecer.) · · 

14 

Mensagem n~ 48, de 1988 (n9 48/88, na ort
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Santos Dumont, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente em cruzados a 180.000 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (De
pendendo de parecer.) 

15 
Mensagem no 49, de 1988 (n9 49/88, na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Twiaçu, Estado doMara
nhão, a contra~r operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 21.738,72 Obri
gações do Tesouro Nacional - QrN. (De'pen
dendo de parecer.) 

16 

Mensagem nç 52, de 1988 (no 60/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Peabiru, Estado do Para
ná, a contratar operação de çrédito .no valor cor
respondente em Cit.JZªdQs_._ a 12.775,48 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo 
de parecer.) 

· -- "dróSSo do Su1, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, _em cruzados, a (.033,00 
Obrigações do T escuro Nacional - OTN. (De
pendendo de parecer.) 

19 

Mensagem n9 74, de 1988 (n~ 89/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Lucia r a, Estado de. Mato 

.. Grosso, a contratar operação de crédito no valor 
.correspondente, em cruzados, a 42437 ,69-0bri
gações do Tesouro Nacional - OTN. (Depen
dendo de parecer.) 

20 
Mensagem n9 75, de 1988 (n~ 90/88,_ na cri-

~ gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Mi r asso! D'Oeste, Estado 
do Mato Grosso, a contrat~ operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
62.192,00 Obrigações do T escuro Nacional -
OTN. (Dependendo de parecer.) 

21 

Mensagem n9 89, de 1988 (n9 103/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Caicó, Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente em cruzados, a 
80.000,00 Obrig-ações do T escuro Nacional -
OTN. (Dependendo de parecer.) 

22 

Mensagem n9 112 (n"182/88, na origem), rela
tiva à proposta para que seja autorizado o Governo 
do Estado do Acre a contratar operação de crédito 
no va1or correspondente, em cruzados, a 800.000 
Obrigações do T esou.ro .Nacional - OTN. (De
pendendo de parecer.) 

23 
Mensagem n9 113, de 1988 (rt' 183/88, na ori

gem), relativa_ à proposta para que seja autorizada 
~ Prefêitura MUniCipal de Rio Branco, _Estado do 
Acre, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzadOs, a 31.927,84 Obri
gações do T escuro Nacional - OTN. (DePen
dendo de 
parecer.) 

24 

Oficio n~ S/6, de 1988 (n9 54/88,_na origem), 
relativo à proposta para-que seja retificada a Res;o
lução no 160, de 1986, que autorizou o Gove_mo 
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do Estado do_ P.a.tá a C9ntratar operação de crédito 
no_ :valor correspondente ~m cruzados, a 
363-865,70_0Q.rígações do Tesouro Nacignal
OTN. (Dependendo de parecer.)_ __ 

O SR. PRESIDENTE (Francisco RollemberQ) 
-Está .enGerrada a_:>essão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 45 mi· 
nutos.) 

CONSELHO ôE SCIPEI!.VISAO DO PRODA
SEN 

Ata da as~ ReurúãÕ 

AóSQtiatorze dias do mês de março de mil 
novecentos e _oitenta e oito, às onze horas. na 
sala de reuniões da Primeira Secretã:ria do Senado 
Federal, reúne-se o Conselho de SupeiVisão do 
Prodasen, sob a Presidência do -Exmo. Sr. Sena~ 
dor Jutahy Magalhães. Comparecem os Senhores 
Conselheiros Dr. José Passos Pôrto, Vice-Presi
dente deste. Colegiada, Dr. Edgard Lincoln de 
Proença Rosa, Dr. Eduardo Jorge Caldas Pereira 
e Dr. Sérgio de Otero Ribeiro, Diretor Executivo 
do Prodasen. Presente, também, a convite do Se
nhor Presidente,-o Dr. S_inval SenraMartinsJúnior, 
Assessor-Chefe da Assessorja da Diretoria Execu
tiva do Prodasen. Inicialmente, o Senhor Presi
dente coloca em apreciação a Ata da reunião ante
rior, dispensando a leitura da mesma por ter sido 
distribuída, com anteced_ência, aos Senhores 
ConselheiroS. Estes-a aprovam por unanimidade. 
Passa-se ao segundo item, processo 
PD-0796/87-5, que trata da Concorrência no 2/87 
rezmzada pelo Prodasen, visando a contratação 
de selviços de adequação das instalações físicas 
do Sistema Central de Processamento e áreas 
afms. A Comissão Pemianente de Ucitação consi
derou vencedora a Empresa WH Engenharia Ltda. 
por ser a proposta que melhor atende aos interes
ses do Prodasen. O relator da matéria, Conse
lheiro Eduardo Jorge Calda$ Pereira, lê o seu pare
cer, manifestando-se favorável à homologação da 
referida Concorrência, o qual obtém aquiescência 
unânlme dos Senhores Conselheiros. ~ seguir, 
coloc_a-se erri _apreciação o processo 
SF-000080/88-8 rcle_rente ~o pedido de ligação 
do microcomputador do eScritório regfonal (Reci
fe-PE) do Senhor Senador Marco Maciel ao Siste
ma Central de Computação do Prodasen. Com 
a palavra o relator da matéria, Conselheiro Eduar
do Jorge Caldi!s Pereira, diz que a presente solici
tação está enquadrada de acordo com os termos 
dos "critérios para atendimento aos Escritórios 
Regionãts dos ~enhores Senadores", aprovados 
pof este Conselho em reunião do dia 13 de maio 
de 1987, "motivo pelo qual somos pelo atendi
mento do proposto pelo Diretor Executivo do Pro
daser(. O parecer obtém_ a aquiescência de todos 
OS_ presentes. Prosseguindo, é apreciado o pro
c_esso PD-0068/82-9 relativo às Normas para 
Ocupação de Imóveis Residenciais do PrOdasen. 
Após o relato do Conselheiro ,José_ Passos Pôrto 
sobre o assunto, o Conselheiro Edgard Lincoln 
de Proença Rosa solici~ vlstas do processo em 
pauta, com o que os Senhores membros concor
dam. O quint( J item: proCesso PD-0092/88-6, qué 
tr~~ sobre Ü1nvênio a ser firmado entre ~ Secre-
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tarit~ da Fazenda do Estado da Bahia (Departa
mento de Informática) e o Prodasen, obJetivando 
permitir o acesso daquela Secretaria aos Bancos 
de Dados do Sistema de Informações Legislativas 
do Congresso Nacional - SICON. A palavra é 
concedida ao Conselheiro-relator, José Passos 
Pôrto, que diz concordar com a celebração do 
Convênio citado, haja vista que a proposta apre
sentada para assinatura do mesmo "está de acor-
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do com as decisões aprovadas por este Conselho, 
no que se refere ao Ato n9 19/86 e às diretrizes 
relativas à ~ciprocidade de informações". O pare
cer do relator é ap~ovado pela unanimidade dos 
Senhores Conselheiros. Nada mais havendo a tra
tar, o Senhor- Presidente encerra a presente reu
nião. E, para constar, eu; Ana Maria Merlo Maren~ 
go, Secretária do Conselho, lavrei a presente Ata 
que subscrevo e, após lida _e aprovada, vai assi-
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nada pelo Senhor Presidente e demais membros 
do Conselho. Brasília, 14 de março de 1988, -
Sehé.dor Jutahy Magalhães, Presjdente do Con
selho de Supervisão do Prodsdm- José Passos 
Porto, Vice-Presidente, Edgard Lincoln de 
Proença Rosa, Conselheiro -Eduardo Jorã"e 
Caldas Pereira, Conselheiro- Sérgio de Ote
ro Ribeiro, Diretor Executivo do Prodasen. 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 9' REW'IIÁO, EM 18 DE 
MAIODE1988 

!.l-ABERTURA 

1.1.1- Comunicação da Presidência 
-Inexistência de quorum para abertura da 

sessão. 

1.2-ENCERRAMENTO 

1.3-EXPEDIENfE DESPACHtiDO_ 

1.3.1 -Mensagens do Senhor Presi· 
dente da RepúbUca 

-N"'ll7 al2l/88 (n'' Hf5 ii 199(81.!, na 
origem), pela._ qual o Senhor Presidente da R e-

SUMÁRIO 
- pública solicii:a autorização para que prefei· 
turas municipais possam contratar operaçáo 
de crédito, para os fiJlS que éspecificam. 

1.3.2-Projetas de lei 
-Projeto de .Lei do Senado n? 29/88, de 

auto_ria do Senador Nelson Cameiro, que "dís
- põe sobre a transferência da matrícula de uni· 

versiiários setvidoies públicOs'". 
-Projeto de Lei do Senado n~ 30/88, de 

autoria do Senador Leite_ Chaves, gue altera 
o Código Brasileiro de TelecomunicaÇões, tOr
nando obrigatório que as emissoras de televi
são, a_o final das programações diárias, trans~ 
initarT! imagens de crianças desaparecidas oi.J 
seqOestradas. 

. 

1.3.3- comunicação 
....,.... De Senador -que se ausentará do PaíS 

2 -ATO DO PRESIDENTE DO SENA· 
DO FEDERAL 

-N• 67, de 1988 

3-ATADECOMISSÃO 

4-MESADIRETORA 

5- LíDERES E VICE-LlDERES DE 
PARTIDOS 

5 -COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMAriEI'ITES 

Ata da 9"' Reunião, em 18 de maio de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Francisco Rollemberg 

AS 10 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESE!YTES OS SRS.SEIY!JDQRES: 

Mário Maia - Aluizio Bezerra - Nabor Júnior 
- Leopoldo Peres ~ Carlos De'Carli - Aureo 
Mello - Odacir S_oare_s --: E,pna!c;IQ Aragão -
Olavo Pires - João Menezes ~ AJmlr Gabriel 
-Jarbas Passarinho -João Castelo - Alexan
dre Costa- Edison Lobão- João Lobo -:"":'Ola- -
gas Rodrigues - Álvaro Pacheco --:' Cid Sabóia 

- de CaMlho.;_Mauro Benevides- Carlos Alberto 
--_:JoSé AgripihO....::.:. Lavoisier Maia- Marcõndes --

- Gãdelha - Humbêrto Lucena - Raimundo üra 
- Marca Maciel - Ney Maranhão - Mansueto 
de Lavor- Guilherme Palmeira- Diva1do Surua-

~ gy- Albano França- Francisco Rollemberg 
....... Lourival Baptista- Luiz Viana -Jutahy Maga
lhães - Ruy Bacelar -=- Gerson Camata -João 
Calmon - Jamil Haddad - Afonso Arinos -
Nelson Carneiro - Itamar .Franco .;_ Alfredo 

Campos- Ronan Tito_-S~ro Gomes- Fer
·n:ando Henrique Cardoso- Mário Covas- f.o\au
rõBorges- Iram Saraiva..:..__ lrapuan Costa JÚnior 
-Pompeu de Sousa- Maurício Corrêa- Meira 
Filho- Louremberg Nunes Rocha- Márcio La~ 
-cerda -Mendes Canale-Rachid Saldanha Derzi 
-Wilson Martins -Leite Otaves -·Affonso Ca-
margo - José Richa - Jorge Bomha_usen -
Dirceu Carneiro - Nelson_W,edekin - Carlos 
Chiarem -.José Paulo Bisol-.José Fogaça. 
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EXPEDiENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

PASSOS.,PÓRTO 
Oíretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 

DIÁiiiO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a re~f:!On_s<ilt?iVÇade da_Mesa do S~nado Feder~l 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MÇJREIRA 
Diretor Industrial 

ASSINATURAS 

LINOOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) II --a distância entre o estabelecimento. de 
~Ã lista de presença acusa o comparecimento ~ ensirio Uiiiversitário de origem e o da _nova matri-
de 68 Srs. Seria dores. Eht:ret.antó, _nã.o há_ ern pie- cula deverá ser superior a 50 ( cinqüenta) quilôme-
nário o quorum regimental para a aberiUra da tros, Por estradas de rodagem; 
sessão. . . In - somente será e(e_tu_ada nova matricula_, 

Nos termos do § 29 do ar:t. 180 dà RegiJ"flento nÓ _estabeleçimento universitário federal do local 
Interno, o expediente que se encontra sobre a da remoção, para seme,Sire coropletõ._ . __ _ 
mesaserádespachadopelaPresidência,indepen- Art. 29 -Esta-lei-entrãráem vigor ha çlata de 
dentemente de leitura. - sua publicaç-ão. 

Ait. 3_? -_Re_vog-am~se as_ dfsposições ell) ~an-o SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) trárío. 
- Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 11 horas) 

EXPEDIENTE 
DESPACHADO NOS TERMOS 

DO§ 2• DO ARTIGO 180 DO 
REGIMEI'ITO J1'1'1ER1'10 

MENSAGENS DO SENHOR PRESIDENTE 
DA REPÚBUCA. 

N•' 117 a 121, de 1988 (n•' 195 a 199188. 
na origem), pelas quais o Senhor Presidente da 
República, nos termos do art. 42, Item Y(k ~a CoiYs
tituição, e de aq,rdo C9n_:l o art. Z' da Resofução 
nç 93n6~ do Senado Federa~ sOüata autó?íia_ção 
para _ _que as Prefeituras de Caria'CiCá ~e· Uiifiãres 
(ES), Paracambi e Rio de_ Janeiro (RJj_ e Vârzea 
Grande (MT) possam çontratar operaÇões de cré
dito, para os fins que especificam. 

(A Presidência designará, oportunamente, 
o relator das matérias) 

PROJETO DE LEI DO SENADO -

PROJETO DE LEl DO SENADO 
N•29 de 1988 

Dispõe sobre a transferência da mabí
cula de universitários servidores púbH-
COS-

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Ao servidor público estadual ou muni
cipal, matriculado em curso universitário, é asse
gurada a correspondente transferência para ésta
belecimento federal congênere, da localidade pa
ra que for removido, observadas as seguinte coh
diçóes: 

I-:-~ remoção não poderá ter ocorrido a pedido 
do servidor, mas a critério da administração; 

Justificação 

São coinuns _os cãsos de servidores públicos 
estaduais, ou mesmo rnunicipais, matriculados 
em curso universjtári_o_ que, removidos por deci
são da administraç~o, para outro local distante, 
ficam impossibilitados de continuar s_eus estudos 
na ínstituição de origem e ta'mbéffi em outia· qual-
quer à falta costumeir~ de '!agas. - ~-r • - -

Temos para 116s, por [sto, que seriade inteira 
ju_stiça assegurar-se a_ esses o direi.to à matrícula 
em estabelecimentO de ensino universitário fede--

- -rai, quando, 'evidentemente, na· nova -lo_ca~dade 
extsti_r_, ao_ menos para que não se: interrompem 
o:n~s_tudQs tã:o irnport_antes-pessõalmente ao ser-
yjçlor e ão País. _ _ . · · 

Sala das Sessões,·l a·aé· rilãiq 4e-198R ~ Nel-
son Carneiro. -

.Ji'ROJETO DE LEl DO SENADO 
N•30de 1988 

Altera o Código Brasileiro de Teleco
municações, tornando obrigatório que 
as etllissoras de televisão, ao final das 
programações diárias, transmitam ima
gens de crianças desaparecidas ou se
qüestradas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O arti9o do Código Brasileiro de Tele_
comunicações, instituido, pela Lei n9 4.117, de 
27 de agosto de 1962, passa ter a seguinte reda
ção, acrescentando~se-lhe a letra "i": 

.·'·Art. 38. _____ ..:_ _________ ......... -. 
-............ ,_. -· ··-· -· ----·------·--··· 

_ 1) as emissoras de tE:lévisão darão expres
São- à sua destinaÇâõ- sociãl, transmitindo, 

obrigatori~eQ~1 ao final de_sua programa
çãÇJ diária, por não menos-que tlinta segun
dos, fotografias, com identificação e número 
te1~ônico para c-antata, d~ çrianças deSapa~ 
recidas ou sE:qüést.raaas". _ - :--~ _ 

Art. 2~> O Po4e_r __ Executivo iegulamenta~ã. o 
-pres-enfe disposilvo, fazendo-o constar no regula-. 
mente dqs Serviç~ .de RaçliÇJdifu~o._ e.O'! prazo 
não superiOr a 90. dias, _ _ 
' · Art3<?- Esta .lei entra em Vigor na data de sua 
publicação-. - _ 

Art 4° Revogam-se as disposições em cori
trário. 

--J~stlficação 

É comum afirmar-se qu·e-os_meios eleb-Ônicps 
de Comunicação de Massa são um bem público. 
pe fé@Les® Comp~e~õ <:(et~iria o controle 
por parte do Estado das ondas_ e1etrônicas que 
cortam o esPaç'o aéreo naciOnal. . _ . _ 

A destinaçãO e o Uso dàs Ondas hert.zianas, ~r 
seu turno, _!@verão que atender às necessidadês 
da popu~aç~C?_. Não se compreende que esses po
derosos instrumentos sirvam ·apenas aos interes
ses económícOS, políticos e ideológico~ das con~ 
cessionárias dO$ canais de telecomunica~ão. Ain
da que possam ser usados parã. esse fim, enten
'ie_-~-_Qoje, que fatias cad~_ vez maiores_ de seu 
"bolá" sejam" destiriadas aO que se· convencionou 
chamar de "serviço públiCo". 

O presenté PrOjeto de lei requer das concessio
nárias de canais __ d_e__t~te~ão uma parcela muito 
pequena de seu tempo de transmissão, além de 
colo_car-se em um ponto quase "morto" d~ sua 
programação::aqueie em que, encerrados os pro
gramas, prepara-se a emissora para o desliga
mento dos transmissores. Nesses se.gunçl.os, em 
que são geraímente veiculadas vinhetas fiXas ou 
imagens e fotos estáticas, aparecerão fotografias 
de crianças seqüestra.das ou desaparecidas,_ 
acompanhadas de outras informações, tats como, 
nome e telefone de cantata. 

Sala das Se_ssÕes, 17 de mclio de- i 988 .:_sena
dor Leite Chaves. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 
·_ "IEfN'•4.117 

,- DEÍ7 AGOSTO DEl962 
-~· Institui O CódigO BrasHEili-0 de Teleco-
municações --- -

........... ._.,., ___ , .. ;. .. ,.;;:;;;......, .......... -. .-·.~-· _ .. , .. · 
-· -·-,-··-~ .. --.--... ··~·-·--····--·-.-..--· 
........... ,, ___ ,,_.,,_,_,..,..,..-.. -.-·~ .. ------
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COMUNICAÇÃO 
OF. 069/88 

Em 17 de maio de 1988 

mana - &;._Presidente da CFP, que prestou o 
juramento de praxe. , _ 

O Senhor Presidente passou à fase interpela-

o SR.-PRESiDE:NIE. (lot.irivalS_aptístiü- Coni 
~a palavra o eminente Relator-Mciui-0 BOrges. - · 

-t6n:a~-conc_edendo a palavra ao Senhor Mauro Bor- ·--O_ SR. _RElAIQR (Mauro E3orges)_- Sr. Presi~ 
Exm'? Sr. ge$ gue,que$tion()u O d!;!pOente a respeito de-sua dente, iniciaremos o questionamento das impor-
Senador Humberto Lucena ~ação à_ fre,nte d_a_CfP;,cpmo _era: feita a pre'!i'São tações feitas pela CFP e, também, pelos materiais 
DD. Presidente_ do Senado Fecleral de _safra para defrnlr-se a necessidade de Imp-ortar, não diretamente importados por ela, mas postos 
Nesta e qual a avaliação que fez do seiViço-cla Inter,brás apenas sob sua guarda. Inicialmente, devemos 

Senhor Presidente nas importações, O Senhor Senador Mende~ Ca- ~darecer que_ oão se está fazendo uma CPI na 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce- __ ria!. e esclareceu ao .depoente que quando das suas CFP, abordando todos os aspectos da vida admi~ 

lência, de acordo com 0 disposto no art. 43, a1ínea respostas citasse nomes de técnicos da ~ que iiíStraiiva dest.a empresa:._ Trata-se, tão-somente 
''a", do Regimento Interno, que me ausentar dos pudessem ser ouvidos posteriormente pela Co- dos problemas ligados à importação de alimen-
trabalhosda C8Sade21 a 27 de nlaio,efnviagem -missão. -tos, expressamente o milho, que foi féito por e Ia. 
à Ca ~· " 1 d Satisfeitas as suas indagações, o Senhor Sena- De _maneira que não s_e trata. digamoS aSSim, de racas, venezue a, a convite a Organização " 
_Panamericana de saúde e da Organização Muni- dor· Mauro Borges requereu ao depoente o envio uma CPJ ampla sobre a CFP._ 
dai de-Saúde, para partidpar de reuniões sobre de documentos citados em seu depoimento. Seria interessante. __ ta_mbém, perguntar ao Dr. 
'"CoildU:ccià:rt Sedórial y LiberaigO :eh S'alui:l". ' - ' · Finalizando, o Senha! Presiden~ indaga do .d~~ Mammana sobre as circunstâncias da sua ida para 

Atenciosamente saudações _Senador Aimlr - -poenre-se ã-razão de sua saída da CFP se deveu a CFP; cOmo foi,_ quem o convidoU: __ e, depois, 
Gabriel. somente a votação do mandato presidencial, no quando deixou a CFP, os_ motivos que _o levaram 

ATO DO PRESIDEI'ITE . 
N~' 067, DE 1988 

O_Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item -
38 _e 97, inciso IV, do ReQimento Interno, em con
formidade coin a delegação de competência que 

.lhe foi outorgada pelo Ato da ComiSsãO Oiretora 
n~' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista 
o _que consta do Pr_ocesso ri~' 005.012188-0, res_ol~ 
ve apos_entar, voluntariamente, Francisco Estiva
Uet Fmamor, Técnico Legislativo, classe "Espe
cial",. Referência NS-25, do Quadro Permanente 
do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, 
inciso lll, e 102, inciso I, alínea "a", da Constituição 
çla República Federativa do Brasil, c;.ombinados 
com _os _artigos 428; ínciso n. 429, inclso r. 430, 
incfso_s_ IV e V, 414, § 49, e 438 da Resolução 
Sf n,"' ,58, de 1972; artigo 2~',.. parágrafo únlc_o, 
da Resolução SF n1 .358, de 1983; artigo 311 da 
Resolução SFn9 13, de 1985, e artigo29,daRes~ 
luç_ão SF n9 _182, de 1987, com proventos inte
grais, observado o limite preVisto no artigo 102, 
§ 29, da Constituição Federal. 

Senado Federal 17 de maio de 1988. -Sena
dor Humberto Lucena, Presidente. 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO 

PARLAMENTAR 
DE INQCIÉRITO 

Criada através da Resolução n' 59, de 
1987, destinada a apurar as lnegularl~ 
dades e seus responsáveis pelas Impor~ 
tações de alimentos por ó1gáos governa
mentais. 

!2•REUNITÃO,R~A 
EM 10 DE MAIO DE 1988 

Aos dez dias do mês de maJo ele mil novecentos 
e oitenta e oito, às nove horas e vinte e três minu
tos, na Sala da Cortiissão de Economia_, presentes 
os Senhores Senadores Lourival_ Baptista, Mauro 
Borges e Mendes Canale reuniu-se a Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as 
irregularidades e seus responsáveis pelas impor· 
tações de alimentos por órgãos governamentais. 

O Sl!nhor Senador Louriva1 Baptista, assumiu 
a Presidência dos trabalhos em virtude da ausên· 
cia do Senhor Senador Dirceu Cameirõ, declarou 
aberta a sessão e cÕiwocou o Sr. Ignádo Mam· 

âmbito da ComisSã_o de Sistematização, ou se a _se afastar? 

haviam outros motivos. 0 SR IGNÁCIO MAMMANA _ Pois não. Eu 
O depoente informa que em decorrência de5Sa eiC! I?"e~idente_ Qe um~ Cç.operativa Agrlcola, no 

-votação, fontes do Palácio do Planalto :;ugeriram . Paraná. Quando da viíórla do Pce~i_dente Tancredo 
que a retaliação iria se iniciar e que seu ilome Neves,_ estando na Chefia çl.o E:xeC~v:o Pa~anaenK 
seria o primeiro da lista. Posteriormente, nova ver- se 0 Senador José Richa, 0 Presidente Tancredo 
são dos fatos foi divulgada de que sua saída se atribuiu ao Paraná, a indicação dO-preSidente da 
deveu a irregularidades cometidas na sua gestão ÇFP. 0 Governador José Richa quvtu tQdas as 
frente à CFP.Nada mais havendo a tratar, o Senhor lideranças ligadas à agricultura, e _o meu_ nome 
Presídente encerrou a reunião, convoc.ando para 

_ 0 dia dezessete de maio 0 Senhor Carlos Moraes foi indicado por eles, dentr.e._Qutros companheiros; 
-- e o G_ovemado_r José Richa, creio, ffiiou-se no 

para depor perante à Comissão e, para constar meu nome porque, além de eu ser: presidente 
eu, Cleide Maria Ferreira da Cruz- Assistente 
da ComisSão, lavrei a presente ata que, lida e -~:~~~e~~~~~ ~~";,~~-ctn"~o~~~~~~r:, =~~ 
aptovada, será assinada pelo Senhor Presidente d 
e Jrá à publicação, juntamente com 05 apanha- razõ_e~amjnh_ail1_9jcaçãoparapresi ira empresa. 

merttos taquigráficoS. - o SR. RELATOR (Mauro Borges)- Perfeita-
Loudval Baptista mente._E o seu afãstamen~o ~da empresa, se deveu 

ANExO À ATADA I2•REaNIÃODA CO- a quê?~ 
MISSÃO PARLAMENTAR DE lf'IQ{JÉRJTO 
ÇRWJA ,-\IRA \ÉS DA RESOWç:AO /'/' 59, OSRIGNÁOOMAMMANA-Sópossoatlibuir 
DE l_987;_DESTJNA A APtJRAR AS IRREOG- à votação do prazo do mandato do P-reSíente da 
LARIDADES EBEUS RESPONsAvEis PE- República na Comissão _de 5_istematização, posto 
US IMPORTAÇÕES DE ALIMENTOS POR que 24 horas após o resultadO da votação, na 
óR@OS GOVERNAMENTAIS, REALIZADA ComiSsão de Sistematização, urna_ nota do Palácio 
EM Jó-bE MAio DE MIL NOVECENTOS doPJanaltoanUndavaqilearetaliaçãoiacomeçar, 
EOITENTA E Off"O, NA SALA DA COMJS- que- Seiíafn o Presidente da CFP e o Dr. -Raul 
540 DE ECONOMIA, ÀS NOVE HORAS E Brunini, ligado à Constituinte Sandra Cavalcã.nte, 
WNTE E TRl:5 M!Nt.JTOS, DESTINADA A os primeiros a serem-demitidos. 

OOVlR O DEPOIMENTO DO SENHOR IG- O SR.~ RELATOR (Mauro Borges)- Durante 
NÁGO .M/>tMM4NA QUE SE PaBLJCA CO.M -a -sua peniianêncta nó_ eXel'ddo da _empresa, V. 
A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR s~- teve um -curso normal, não _teve problemas? 
PRESIDENTE - Não encontrou dificuldades, problemas graves 

Presidente: Senador Dirceu Carneiro 
Vlce--Presidente: Senador Lourival 

Baptista 
Relator: Senador Mauro Borges 
(Integra do apanhamento taquigrállco 

~ da reunião.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) ~Está 
aberta a reunião. 

Solidto ao Dr. lgnãcio Mammana para prestar 
os juramentos de praxe. 

O SR. IGNÁGO MAMMANA -JUro, como _de
ver de corlsciência, diZer toda a verdade, nada 
omitindo que seja do meu conhecimento, sobre 
quaisquer fatos relacionados com a inve,stigação 
a cargo desta Comissão Parlaroentar_Qe_Inquérito 
destinada a apurar as irregularidades e seus res
ponsáveis pelas importações de alimentos por ór
gãos governamentais. 

para resolver? Como V. _S• via, de certa fo'rma, 
após a sua entrada, a atividade _da_e;rnpresa, de 
modo geral, na sua missão? 

O -SR. IGNÁCIO MAMMANA - Eu _diria qLJe 
durante o período em que estive na Presidência 
da Companhia de Financiamento da Produção, 
ela deu um salto brutal nas suas atribuições e 
r1as suas responsabilidades. Para que os Srs. Se
nadores tenham uma idéia, a média de aquisição 
de produtos agrícolas feita pela CFP, nos 5 anos 
anteriores à mínhà PõSse, giravam em torno de 
1 milhão e 200 a 1 milhão e meio de toneladas, 
a média dos 5 anos. Ass.umimos a Presidência 
da CFP _em máiode ·as e ria@ele ano adquirimos, 
se não me engano, qLiase·a rriilhões de toneladas 
de grãos. 

O SR RELATOR (Maum Borges) - Interna
mente? 
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O SR. IGNÁOO MAMMANA - Internamente. 
No ano seguinte, apesar da frustraç~o _da safra 
agrícola, a CFP adquffiu;-ainda assim, mais de 
5 milhões de toneladas de.grãos. E, no ano er 
que deixei a CFP, já tínhaJ}loS encerrado o prO
cesso de aquisição, que chegou em tomo de 11 
milhões _de toneladas de grãos. É pr~ciso enfatizar 
que nesse período não houve aumentO 51~ um 
funcionário sequer nos quadros da CFP, pelo con
trário, tivemos aJsumas perdas de fundonários 
altamente qualificados, que fora_m requisitados 
pela iniciativa privada e que repus~mos por ele
mentos m_ais jovens, que es~o se formando, mas_ 
que não tinham a experiência daqueles que esta
vam na casa Tivemos problemas sérios dentro 
da empresa. Encaminhamos inúmeros expedien
tes ao Ministério da Fazenda, à SEST, iriosttãndo 
as dificUldades por que passava, os riscoS que 
ela corria por não ter um quadro de pessoal efi
ciente para administrar os seus estoques. 

o·sR RELATOR (Mauro_6orges)-As aquisi
ções-que a CFFexecutou fofãm todas decorrentes 
da política de preço mínimo? - ~ 

O SR. IGNÁOO MAMMANA- Da pditica de 
preço mínimo. 

O SR. RE;LATOR (Mauro Borges) -Vamos 
às perguntas principais. - ---

Por que a CFP não participou das importações 
de arroz a partir da data que V. Sã. assu!'Tliu? 

O SR. JGNÁQO MA/1MANA -:- Por que a CFP 
só trabalha com o _produto ln natura, com o 
arroz em casca e as importações_ de- aiTq:;::, para 
garantir o abastecimento? Se não me:_ engano, 
as importações foram de arroz beneficiado. 

O SR. PRESIDENTE ~(Lourival Baptista) - Se
nador, só para informar ao depoente Que foram 
importados mais d'ª 4_00_ mil_ton~!adas de arroz 
em casca. 

O SR RElATOR (Mauro Borges) - Qua1 o 
órgão que fez a importação? v. s~ sel~I!1Pra? 

O SR. JGNÁQO MAMMANA - Cobal, acabou 
sendo a Cobal. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-É, natural
mente, foi uma exceÇão devido à emergência, 
à nece"Ssidade imediata, provavelroen_te. 

A CFP, em notas técnicas, recomendou a im
portação do milho em 86, qU~ dizer, no ano_do_ 
Plano Cruzado? - -

O SR._ IGNÁOO MJ+Jv\MANA - Re<:omendou. 
Participando de reuniões com téCnicos do Minis
tério da. Fazenda,_ feita uma; avaliação, uma previ
são da safra, previsão aliás __ que, em face da falta 
de pessoal e a falta de inforrnaçõe~ exatas, nem 
sempre chegam próximas à rea1idade, oscilam 
no decorrer de um determinado periodo, especial
mente no ano de 86. Houve uma grande osdação 
na previsão, porque os agricultores, nas coletas 
de dados que fazíamos, superestimavam as per
das e, em algumas regiões, essas perdas não se 
conf~rmaram, foram menores que as estimadas. 

Por outro lado, o Ministério da Agricultura, ~tra
vés da CFP, criou incentivos para a produção da 
safrinha de milho e o agricultor respondeu ao 
apelo do Governo e tivemos uma safrinha acima 
da média. Daí as oscilações _das estimativas, por
que num peóodo estimamos em 17 milhões e 

-. pouco de toneJadas, quase 18, e acabamo_s tendo 

wn número em tomo de 20 milhões de toneladas 
de milho. ---- :. . 

O SR. RI;:LATOR (Mauro Borges) -A CFP 
estava com· obrigações perante o Governo, de 
fazer previsões dàs' 5a(rãs7 -

. ~O SR IGNÁOO MAMMANA-Uma das atribui
çôe"s da CFP é fazer preVisão de safra. Fa:zernos 
previsões -de safras logo em seguida ao plantio; 
fazemos outra no deCorre( da cultura e fazemqs 
outra durante a-colheita. 

O~SR. RElATOR (Mauro Borges)- O trabalho 
de previsão de safra da CFP fot a base pára defi~ 
nir-se a necessidade de_iroportar. Comp, no caso 
dó inilho, baSear~se numa previSão que em outu
bro de 86 contava c o ró _22 a 23 milhões d~ tonela
das; em fevereiro, quase no período de colheita 
do ano seguinte, entre_ 1_6_ e 17 milhões de tonela
das; em março já crescia "inais 1 milhão; em 30 
de abril mais 1 milhão e_meio_ e~.finalmente, a 
última estimativa deü uma safra de m~is de 20 
milhões de toneladas. Como é que V. Sa. expHca 
rsso2 · · -

O SR. IGNÁCJO MAMMANA -A primeira esti
mativa seria _em tomo de 17 e meio milhões de 
toneladas. Como eu diss_e, anteriQrniente, essa 
.c:oleta de dados foi feita exatarrjente em cirria 
daquele período de estiagem em que, provável
mente, deve ter havido uma superestlmação das 
perdas, porque essa colma de dados é feita junto 
ao _produtor, junto às cooperativas. Não temos 
materia1 humano para correr todas as lavouras 
e verificar o estágio ais mesmas e as estimativas 
de produÇão. Então, junto às cooperativas e _a 
Qr8):1âE:S -produtores levantamos os dados que 
comp_õem o relatório da CFP_sobre a estimativa 
de safra. 

Posterior-mente, o Governo acionou- meCanis
mOs, através do Ministério- da _Agricultura, para 
se incentivar o plantio da safrinha de· milho, que 
geralmente é muito_b_em-s_uc:.edid~ no Paraná. Es
sa Sàfrinha de milho, Senador, é oriunda de uma 
Plantação que é_ feíta p-elo agricultor que colhe 
uma safra, que é colhida de meados até o f_m 
de janeiro, quando planta o milho. Então, é um 
n:t~ho ~e é plantado em final de jane_iro. começo -
d,~_f~ereirõ"ê colhido emJinaJ de mai_~:)pujunho, 
porque ele apressa um pouco o ciclo, já que ·os 
dias começam a_ fic:aLrnais curtos. 

· E neste ano criamos inCentivos, dando 100% 
de VBc para qi.ie se fizesse um pianiio Qrande 
na safrinha de milho, em_ face das perdas_ que 
estimávamos com 51 seça da safra norma1 de mi
lho. E fo"i o·· que aconteceu:- o-produtor atendeu 
ao nosso apelo, por isso a área das safrinha de 
milho aumentou e, conseqüentemente, as nossas 

~-estinlB.tivaS de perda diminuíram. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges).-,- Em resu
mo: à previsão da safra colhida em- 1986; que 
é ponto--chave-- vocês- tiVeram rilultas -dificul
dades, não puderam dar informações corretas Pa
ra o Governo? Como é que V. Sa. julga a partici
pação da~ neS~ qüe"stão? . 

O SR. IGNÁOO MAMMANA - Este ano justi-. 
fico em face do problema da estiagem, aos meca
nismos -que aCionamos para que se tentasse recu
perar um pouco o plantio de milho. 

Agora, como todo mecanismo de avaliação, 
com falta de pessoa], ele é um sistema que apre-
senta as suas deficiências. · 
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' 
O SR._ RELATO~ (M~uro)~org~s)-:-Basicamente, 
essa avaliação- da safra é feita por Informações 
deiS pr'bd.utores._ 

O SR. IGNÁCio MAMMANA- Por informação 
de produtores, de cooperativas e também porque 
temos um grande número_ de técnicos nossos 
que viaja, mas é um número reduzidoem face 
da extensão da área de plantio no Brasil. Nós 
nãq temos, por exemplo, como os Estados Unidos 
têm, a oport 1iila:de de controlar tl..ldo através dos 
sãtéliteS. 

O SR REL>\TOR (MOuro Borges) -O Órgão 
finaciador mais importante para a lavoura, sobre
tudo de milho, é o.Banco do Brasil. Ele também 
participa da previsão? __ 

O SR. fGNÁOO MAMMANA - Ele também 
participa. Porque através das agências do B8nco 
do Brasil nós temos dados sobre as áreas financia
das de cultura por cultura. 

OSR RElATOR (Mauro Borges)- Como ex
. Plicar -um ·seMço de previsão tão volúvEil? Não 

partiu daí dessa tota1 insegurança, a origem de 
todos os l?_roblemas de '!bastecimento do produto 
daquele ano? O qUe V. S~ acha? Foi o fatOr funda
mental da -confusão as importações que, nós va
·mos ver maiS adiante, que foram exageradas, hou
ve devolução. v. s~ acha que o fator fundamental 
dessa ~~?r~m foi a previsão faJha? 

O SR. IGNÁCIO MAMMANA- É possível que 
a· Pievisão folha tenha dado a sua contribuição. 

· Mas querO cieT que;- naqUele instante, vivíamos 
aquela euforia- do Plano Cruzado. E o GOVerno 
não queria correr riscos em relação ao abaste-
Cimento. - · 

-·o SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mas teria 
havid~ Uma voiltãde, quer-dizer, o desejo de se 
comprar muito? Embutido nessa fa1ha da previ
são poderia existir- por 'parte de qualquer setor 
público inter~e em ampliar as importações? 

O SR. IGNÁCIO MAMMANA - Acredito que 
tenha. havido por parte das autoridades respon
sáVeis pelo setor de abastec_irnento que, infeliz
mente, é um sefor qüé ·não está ligado à agricul· 
tura. O Ministério--da: Agricultura cuida de produ
ção e o Ministério_da Fazenda cuida do aba_sted
mento. Acho que ísso deveria s~r centrado num 
s6 ·organismo. Haveria na área resporisâvei peJÓ 
abastedmento a cautela para que não faltasse 
o produto. Então, posso admitir, por excesso de 
zelo_eles tenham pretendido importar uma quanti- · 
dade a1ém daquela necessária, porque nas comis
sõ-es técnicas o pessoa] da ~FP é!lertou o pessoal 
da aNAB de. que não havia necessidade de se 
importar aquele volume, mas a demanda era cres

-cente, o País retomava um ritmo de desenvol
vimento muito grande, o consumo aumentando. 
Acho que para se evitar o câmbio negro;o aumen~ 
to de preço e- ta1, o Governo pretendeu importar 
Urri-volume que lhe desse uma margem de segu
rança em relação à manutenção -_de preços está
veis. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Por que 
a divisão -do comando das importações com a 
Interbrás7 Por que ·não fazer toda a importação 
através de concorrência? 
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O -SR. IGNÁaO Mt\MMANA - Sr. Senador, 
no que diz respeito a minha parte,. toda ela, foi 
feita através de licitação. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- V. S• parti
cipou de alguma reunião que teria decidido esse 
tipo de importação pela Interbrás? V. 59 foi' ouvido? 

O SR. IGNÁCI9 MAJ\IMANA - Não Senador. 

O SR. RElATOR (Mauro_ Borges)~ Como a 
CFP selecionou as _empresas para as licitações? 

OSR.IGNÁOOMAMMANA-Oprocedllnento 
normal que se faz nas licitações é atrav_és de edital 
na imprensa. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Normal, 
pelas melhores condições_ de preço. 

Além do cadastro, com que informação v. s~ 
pode contar para certificar-se da idoneidade d_as 
empresas importadoras? T adas essas perguntas 
têm alguma razão de ser. Corno é que V. "S• viu 
o problema da idoneidade? FOi v: s~ c{ue escOiheü 
ou houve uma comissão que fez o crivo, digamos 
assim? 

O SR. IGNÁCIO MAMMANA - Tinha uma co
missão encarregada de proceder às licitações e 
creio, se não me falha a memória, que além do 
crivo, assinado o contrato, a finna vencedora tinha 
que apresentar uma carta de fiança que garan
ti-sse o cumprimento da obrigação. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não tinha 
havido, portanto, nenhuma anonnalidade? 

O SR. IGNÁOO MAMM.A -_Que_e_u_t_!:!_n_h,~~ 
nhecimento, náo. _. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - V. S• já 
conhecia previamente a Importadora VM e as de
mais? 

o SR. IGNAao Mf..MMANA::::. :Não. Corme<:ia 
de nome e através dos papéis que passavam, 
eventuabnente, na minha mesa. 

O SR. RElATOR(MauroBorges)-A VM, total· 
mente desconhecida no comércio de cereais, ga
nhou praticamente sozinha a segunda e maior 
fi citação para importar. Como-entregar ã Urria eril· 
presa desconhecida e sem tradição um negócio 
de dezenas de milhões de dólares? 

O SR. IGNAao MAMMANA - Desde que ela 
ofereceu o preço mais baixo e desde que tenha 
dado garantias para o cumprimento do contrato, 
através de carta de__fi?~~nça, s~do me consta, 
ela cumpriu o contrato. A comissão entendeu por 
homologar. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -A Asses· 
soria tem alguma sugestão? (Pausa.} 

A empresa VM cumpriu rigorosamente o con
trato, nos termos do edital? 

O SR. IGNACIO.~ ~Sr. S.nador, 
diria que, com segurança,-não posso lhe respon
der. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Teria a 
VM alterado a origem da mercadoria, de milho 
argentino para milho americano e os destinos 
dos portos, sem que a CFP exigisse ressarcimento 
da diferença de custos, que no caso_ são clara
mente mais baixas? Isto é, uma mercadoria que 
iria ser entregue num porto do Sul foi entregue 
no Norte, naturalmente o percurso é bem menor, 
uma questão de tráfego. O que V. S• diz .disso? 

- O SR. TGNÁaO MAMMANA - Diria que não 
tenho conhecimento da ocorrência desse fato, 
-e quero crer que, se tal hipótese tenha ocorrido, 
a ár_ea operacional da empresa deva ter ou deveria 
ter_ obtido um deságio no pi"eço. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)~ Essa alte
ração de destino foi feita por deliberação_ da CFP 
ou pel21: ~ecretaria Executiva do QNAB? 

O SR. IGNÁ.GO MAfll!ltA - em alguns casos, 
Senador, quanto ao milho que estava entrando, 
no Brasil, em 1987, num período em que o Paraná 
já estava colhendo uma~s_afra recorde de milho, 
havia impossibilidade de colocannos milho im
portado ein um Estado que _estava colhendo u_m~ 
safra recorde. . . . . . 

Então, teve que haVer algwnas mudanças de 
destino. 

O SR. REI...ATOR (Mauro Borges)- Essas mu
danças foram ~ugeridas ou promovidas pela CFP, 
ou hOuve determinação ou interfe(ência da Secre
taria Executiva do ConsélhO- fnterministérial de 
Preços - SEAP? 

· O SR fGNAao MAMMANA - Não tenho ele-. 
mentes para lhe responder, mas tenho a impres
são que se tivesse milho destinado, por exemplo, 
ao Paraná, naquela ocasião, a CFP deveria ter 
sugerido que ele tivesse outro destino, porque 
estávamos com uma produção muito grande de 
milho no Paraná. 

O SR RELATOR (Mauro Borges)- NeSsas 
compras que foram feitas, voltando wn pouco 
mais n~ licitação, na aquisição do milho feita 
~~- Çf.p, houve }nterfência de? órgáo superior 
da Secretaria ExecutiVa do ONAB e da SEAP? 

_ O SR.IGNÁOOMAMNANA- Não. 

·o SR. RElATOR (Mauro Borges) -Deixaram 
correr livre? 

O SR.IGNÁOO MAMMANA-Não! 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)-Não houve 
interferência? 

O SR IGNÁOO MAMMANA - Foi através de 
lic!tação pública, precedidos de publicação de edi
tais e ganhou quem ofereceu o preço mais baixo. 

O SR. RELATOR (MOuro-Borges) -Gostaria
mos de obter o cadastro de todas as infonnações 
pertinentes_ às empresas licitantes, o que já fói 
pedido, há três .semanas, ao seu Assessor de Infor
mações, o Cel JY\arschal, mas que, até agora, não 
nos foram entregues nem explicados por que não 
o foram. 

O Cel. Marshal traba1hou com V. S' não foi? 

Ó SR.IGNÁOOMAMMANA- Trobalhou. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -lll.é ontem 
não teria sido entregue na Assessoria? (Pausa,) 

Com rélação à qUantidade a ser importada, V. 
S• concordou com o número de seis milhões de 
toneladas definindo no íniclo de 1986? Houve 
consulta fonnaJ a V. Sf"? V. s~ concordou? 

O SR.IGNÁOO MAMMANA- Não, o que ha
via, Senador, eram reunióes de técnicos da CFP 
com técnicos da SEAP, porque pennanentemen
te _ou pelo menos duas ou três vezes por semana, 
reúne-se a área técnica dos_dois órgãos. E é em 
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funÇão dessa área técnica que tomamos as deJi
berações. 

O SR. MENDES CANAl.E - Sr. Relator, ouvi 
a pergunta de V. Ex!' de que gostaria de obter 
cadastro de todas as infonnações pertinentes às 
empresas licitantes e que o CE:l. JY\arshal deixou 
de encaminhar à ~missão. Acho que depois não 
pbderia dar algumas infonnaçõesque não_fossem 
tão precisas em relação ao cadastro, mas infonna
ções pertinentes às empresas. Acho ·que poderia 
trazer, pois seriam subsidias vallosos para a nossa 
Comissão. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Certamen
te. Não sei se ele continua no exercício dessa 
função._ O Cel. Marshal. 

O SR IGNÁOO MAMMANA -0 Cel. Marshal 
contínua. -E o próprio Gabinete do Presidente da 
CFP, creio que, se solicitado, mandará todos os 
elementos que a Comissão requisitar. 

O SR. MENDES 0\NAl.E -Se-me permite, 
Sr. Relator, gostaria que o depoente nos infor
masse alguma coisa, discorresse algwna coisa 
a reSpeito de infonnações pertinentes a essas em
presaS licitantes: sua idoneidade, os conhecímen
tos que têm, aliás, tudo o que diz respeito e que 
ele tenha conhecimento, porque na época em 
Que o depoente estava lá, ele deve conhecer bem 
as empresas licitantes, não s6 por ínfonnaçàes, 
poi-ser Um- um homem do ramo, mas também 
de conhecimentos que ele tinha de ter já que 
estava à frente de um órgão ímportante como 
esse; ele tinha que saber da idoneidade e de todas 
as infonnaç:ões a respeito. 

. o SR. !GNAaci MAMMANA - Diria a v. Ex' 
ciue tomada -a decisão de imPortar, uma comissão 
procedeu à elaboração dos editais, evidentemente 
procurando _cer.c.ar-se de todas as garantias possí
veis para a CFP, que era o 6rgão importador. 
Publicados os editais, aquelas empresas que 
preenchessem as condições contidas nos mes
mos poderiam dela participar e, se vencedora, 
dando as garantias çJo fiel cumprimento do con
trato, el~ poderiam executar. Algumas conheço 
de nome, sem embora ter tido rel_acionamento 
peSS&if com _nenhuma delas. Por exemplo, co
nheci, por ter tido anteríonnente a1guma relação 
de- nég&io ·com ã -CFP no Governo anterior, a 
Cófra. E." eVentualmente, empresas do porte da 
Perdigão, da BariTrade, que é uma trading ligada 
ao Banco Meridional. Essas eu conhecia. 

O SR. MENDES CANALE- E eram todas em
presas com tradição no ramo? 

O SR.IGNÁOO MAMMANA- Não posso afir
mar--se São iodas com tradição no raffio. Acr_edito 
que a grande maioria o seja. 

O SR. MENDES CANAlE- Quanto a. essa 
parte que V. S• falou que recebeu uma decisão 
para importar e abriu a licitação, houve alguma 
interferência da CFP, ela participou para que se 
chegasse exatamente à necessidade_dessa impor
tação? Diante da nossa situação interna houve 
levantamento daquilo que o Pais _dispunha em 
todas as suas áreas, e quais os órgãos, que, reuni
dos, manifestaram a ii.ecessidade dessa impor
tação qllànto aquimtidade; as razões que levaram, 
as pressões que haviam para que assím proce
desse? V. S• podeti_~ dizer-me? 
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O SR.IGNÁOO MAMMANA-Os quantitativos 
eram definidos através de reuniõ_g_~-~~_grupos téc
nicos da CFP e de técnicos do_Mjn_istérlq da F~en
da. Nem sempre havia acordo em relação aos 
números. Os técnicos dos_ Qúm~ros de imp-or
tação, os técnicos da CFP, por exemplo, em um 
determinado periodo de_meac!o"s de 1986, estima
vam que não havia necessidade çle se fazer o 
volume total das importações previstas, em face 
da reavaliação das safras, que davam um cresci
mento da produção interna. 

O SR. MENDES CANALEC::Mas isso foilevado 
em consideração mesmo em 1986? 

O SR.IGNÁCIO MAMMA!"iA-Tenho a frppres· 
são de que, no· todo, não foi levado em conside
ração e importou-se um pouco a mafs daquilo 
que pretendíamos que fosse importado. 

O SR MENDES CANALE ...:.. Mas náQ era a 
CFP o órgão rióiTna1izadoi= que devia esiabélecer 
essa necessidade ou não? P.or que razões impor
tou-se a mais do que o n~cess_á_r;ig, q~ndo já 
era um absurdo importar? -

O SR.IGNÁOO MAMMANA- De acordo com 
o que eu disse_ anterionn~nte~ penso que havia 
um "excesso de zelo" dos téCnicos da.~ea econô
mica em não se ter problemas durante o Plano 
Cruzado com o abastecimento. 

O .SR. MENDES CANALE-V. 8' coloca exces~ 
so de zelo entre aspas. Esse excessb àe Zelo em 
comprar mais do que o net_es.sário, para mim, 
não é zelo. 

O SR. IGNÁOO MAf-1\MANA- Diria não correr 
risco. de faltar o pfoduto, porque a demanda, o 
consumo de produtos agrícolas,_aume:nto.u bas
tante em 1986. Se durante o Plano Cruzado viesse 
a faltar algum produto, com isso teríamos o câm
bio negro, as mas, aquilo tudo que acredito que 
o Governo desejasse evitar. 

O SR. MENDES CANALE ~ V. S• att:ibui a 
esse "excesso de zelo" a falta precisa do..levanta
mento de uma projeção que técnicos tenham, 
pelo meno_s, a obrigação de conhecer e de_saber, 
mesmo nessa oscilação e até n.u.rn ªi~ema que 
era urna nova forma, desperta com o advento 
do Cruzado, mas que deveria .haver uma projeção. 
Essa projeção a que V. 8' se. refere. ou seja, exces
so de ~elo, poderia ser estimada.em quanto a 
mais daquilo que .os números iniciais pediam que 
Osse importado? V. St poderia preCisar isso? 

O SR. IGNÁOO MAMMANA- Não exatamen· 
te, Senador. 

O SR. MENDES CANALE - E aproximada
mente? 

O SR. IGNÁOO MAMMANA - AproXimada
mente, penso que mais ou menos umas 40_0 ou 
500 mil toneladas. 

O SR~ MENDES-·CANALE - V. g, não acha 
que isso era excesso de zelo? ·Quatrocentas ou 
quinhentas mil toneladas? 

O SR. IGNÁOO MAMMANA - Naquele ano, 
nossa produção de milho acabou ultrapassando 
20 milhões de toneladas. 

O SR. MENDES CANALE-Não faço o cálculo 
entre o que produzimos, a exigência na época 
e esse excesso para cobrir possíveis ou prováveis; 
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poderíamos correr o risco de ficar com 400 mil 
tonelad.as - peço perdão pela expressão - ca
ruilChando, porque não havia mercado para elas. 

OSRlGNAÔo MAMMANA,.-,_No ano seguinte, 
Senador, ficamos com muito mais do que isso, 
·porque a-prõêluçã"o de milho do Brasil foi para 
2T õtc28 rriilhões de .toneladas e o consumo 
permaned~ü em tomo de 22 ou 23 milhões. Por 
isso, tivemos problemas terríveis de armazena
gem, no ano de.J987. 

O SR. MENPES CANALE-Vamos voltar, para 
eu poder completar bem o meu raciocínio e até 
a minha infonnação. De quanto foi a produção 
da milho em I 986? 

O SR...LGNÁCIO MAMMANA -Acabou sendo 
de 20 milhõ"e5 ·;;p~~Co~e nã"o me falhã a me
mória. 

. O _SR. M)::ND~ CANALE - Está bem, em 
números redondos,. 20 'milhões. A demanda era 
de 22 milhões? · 

O SR. INÁOO MAMMANA - Exatamente. 

O SR. MENDES cANALE,.:... Além dessas 400 
mil toneladas, qual foi a importação havida? Se
gundo a matemática, sou um homem mais ou 
menos afeito a ela, de· 22 milhões, tirançlq 20 
temos2 .. 

OSR.IÓNÁOO~-ACFPimportou 
970 e a lnterbrás - Bancreid - 2 milhões de 
toneladaª, . 

O SR. MENDES CANALE - Num total de 
quãntoS milhões? -

O SR. IGNÁOO MAMMANA - Num total de 
2 milhõeS e -~)70 miL ··- · 

O SR. MENDES CANALE .:..:_ .Quase 3 numa 
diferença de 2. 

O SR. IGNÁOO MAMMANA - Senador, mais 
o estoque _que tinha sobrado de outra safra. 

O SR. ME.NDES _ÇANN..!:: .,..-E qU<ll era o esto
que? . 

O SR. IGNÁOO MAf-1\MANA - Não lenho o 
núrpero exato. 

O SR. MENDES CANALE - Superior a um 
1 milhão de toneladas tam_b~m. MB$, nisso tudo, 
V. 8', acha que cciiTiand_cmdp um órgão como 
esse, a falha foi da chefia ou os técnicos lhe trans
·mitiram os números que não eram os corr~tps? 

O SR.IGI'IÁQO MAMMANA-Não posso dizer 
que tenha sido dos_ técnicos da CFP, porque tenho 
que reconhecer que são técnicos da mais alta 
qualidade. 

O SR. MENDES CANALE-Poderia enumerar 
alguns deles ou nominá-los? Até seria de interesse 
nosso, Sr. Presidente, Sr. Relator, que amanhá 
tivéssenlos- até requereria is·so ·-que os técni-_ 
çosv~pham dep_or para que possam melhor ex no r 
ã_Jorm~tpela qual levou esta Comissão lle 
o .dep.oente diz que não havia; não estava a_urde 
a ÇOmtssão el)tre a CFP é o_Mi_nistério ~ fép:enda. 
Temos que ver onde estava a divergência, calcada 
em quê - não sei se o depoente pode nos dar 
alguma informação --= mas que esses técnicos 
poderiam bem elucidar de onde partia. Parece-me 
que o ponto fundamental é esse. Além do estoque, 
-que ainda vou aguardar o depoente possa nos 
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dar, houve um excesso na importação· de quase 
1 milhão d.e toneladas/grão. A meu ver, é uma 
faix& de segwança excessiva, além do próprio 
eStOque existente. . .. . . . . 

Gostaria de consultar o depoente quanto a in
fõimaÇ.ãó prestada aqui pela nossa Ass.essopc:, .. 

O SR. IGNt\00 ~ ""7 Pois. rão, f:lão 
tenho todos os sobrenomes~ mas citaria o Dr. 
Anastácio, o Dr. Pecifo Araflte~-: .. · ·· · 

O SR. MENDES CANA!.E - Gostaria que ·a 
Assessoria anotasse. Ele pennanece na CFP? 

O SR. IGNÁCIO MAMMANA- Ele permanece 
na CFP. Dr. Pedro_Arantes, o Lúpio, que são técni
cos do mais alto níveL No dia-a-dia, no reladona
mento com os técnicos do Ministério.da Fazenda, 
a particiPaçãO maior era feita atravéS do Dr. Anas
tácio e do Dr. Pedro Arantes. 

O. SR. MENDES CANALE - Com o grupo do 
Ministério ~a f~nda? · -· · -.. · -

O SR. IGNÁCIO MAf-1\MANA - Com o grupo 
d~ Ministério da Fazenda. · - · · 

O SR. MENDES CANALE - Voltando, então, 
ã questão do estoque que passou, poderia ~o de-
poente n<;~s precisar a quantidade do estoque que 
tínhamos? 

O SR. IGNÁCIO MAMMANA - Senador, con· 
fesso a V. EX' que esses números exatos não te
nho. Recebi o ofício do Senado para vir depor ... 

O SR. MENDES CANALE - Mas V. S• Jem 
esse dados e pode nos fornecer? A Presidência 
pode solicitá-los. 

O SR. IGNÁOO MAMMANA- Posso foinéi:er 
todos. posso prepará-los, com todos os eléffien~ 
tos. Como dWa há pouco, ~Cebi o ofício dO Sena
do na sexta-feira na minha casa, em São Pãulo, 
e eu estava no ParanáJ na minha prop!iedade ãgrí
cola. Consegui c:hegar em Brasília ontem à tarde. 

O SR. MENDES CANALE - Interpretando o 
pensamento do Presidente e do Relator, agrade
c_~rpos a V~ SI' por essa presteza em vir aqui eluci
dar a Comissão. Ela necessita desses da~, Para 
que o Relator possa chegar, de fato, ao final do 
seu relatório, espelhando o _que houve de verdade 
em relação à importação de alimentos em geral, 
que assombrou a t,odo o Pais, a todos nós. Não 
sei se foi ~so •. cjtieda de_ Mjnistros ... É l!_ln proble
ma. mp(t9 s§,riQ __ gue _a Nação nãO po_de deixar 
de colÍ.hecer. J:4. me estarreci aqui com depoi
mentos havidos de funcionários que permane
ceram mais de um mês na Europa, recebendo 
diárias e que participavam do lado de fora da 
reunião da Cqrols_são Econômica-E1,!ropéia e que 
depois transmitiam isso ao Ministério das Rela
ções Exteriores. Isso me choçou _muito, porque 
pefiS<Yqüe o Ministério das Relações Exteriores, 
num assunto dessa natureza, deveria estar total
mente integrado como penso que até estivesse. 
Seria até o caso de promovermos, também, a 
_convocaçãô daqueles que poderão dizer da atua
ção .do_ Ministério das Relações Exteriores dentro 
desse. pfocesso, porque ficou, em nosso espfrito, 
uma dúvida muito grande. Como é que um fun
cionário fica 45 dias - se não me engano, foi 
o prazo qLié ele deu aqui e acabou dizendo que 
ficava do lado de fora, nos corredores- e depo.l~ 
levava ao Ministério das Relações Exteriores, à 
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nossa Embaixada, melhor dizendo, para dar ccr O SR. IGNÁi::!d JY\Ati\MANA- Um dado, Sena-
nhecimento daquilo que a Comunidade Econõ- .dor, que temo_s- tambérh de levar em conside-
mica EurOpéia- havia resolVido?! Isso para mim ração. Às vezes, calculamos um determinado es-
é inaceitável, não ·ro pela permanência -desse fun- toq!-1~ de milho_ a nLv~} de Brasil, mas só há milho 
donárlo corno tainbém a fórrná de se hzyar infor- em regiÕes tão distantes que nãO podemos, às 
mações colhidas nos corredores para uma Em- ~vezes; penSa-r -em traier esse prOdUto para áS re
baixada que tem uma grande responsabilidade, giões de cons~o, fiCaria num preço __ pro~i!ivo. 
que tem e tinha na época. - - o SR. MENDES CANALE - Maior_ do que o 

Penso que esse é o s.entido, estava louvando !mportado? 
oesforç:o_que V. S'teve em_ atender à convocação, 
porque o interesse não é s6 da Comíss,âo, é um O SR. IGNÁOO MAMMANA- Muito maior· 
interesse nacional._ Es_tmnos com liJTlll série de __ O SR. MENDES_ CANALE - Eu pagaria esse 
problemas que têm de ser esclarecidos_, porque preço; Aí acho que é a hora de pagar o preço. 
desfraldamos a bandeira chamada da adminis- Daquele que está produzindo lá distante, e não 
tração _transparente. A Cõrhissão não tem por fim tem culpa de não termos wna malha viária -
incriminar ninguém, mas_ sim o _objetivo de_ir à . é.o .. graride mal nactõrial. E nós até1dermos as 
busca da verdade, e, para isso, desce_ mesmo regiões num zoneamento que não existe._ neste 
profundamente, doa a.quem doer, porque temos País. 
um compromisso com o mandato que todos as- Na terra do meu prezado Presidente, que pro-
sumimos, porque partiu do povo. Além dos com- duz lá no seu Nordeste sofrido, quanta coisa pode-
promissos naturais que temos, de ordem pessoal, ria ter um intercâmbio com o Sul ou com o Cen-
temos um muito. m~ior que é a delegação-que tro, trazendo aquilo que lá produz e nós levando 
recebemos da população brasileira que acreditou aquilo que eles não têm. Uma malha Viária deveria 
em nós e que, porta-ntO, em assuntos como esse, ser estudada. O que. V. S' fala vem ao encontro 
dessa natureza, temos que esclarecer ao povo daquilo que sempre pairou no meu espírito, por-
o que está lá na ponta, que é o sangrado através que lançam tantas estradas e ferrovias sem olhar 
dos impostos, que sua para ·cumprir, para págar, exatamente para o problema fundamenta], que 
sem burla Porque quem tnenos burla o imposto, - é~aqu-ele que nós podemos fazer: uma troca natu
neste País, é o pequeno. Aqui ele paga religiosa- -r.ãi daquele que produz tão distante com outro 
mente. É como o Imposto de Renda .sobre os _.que está em outras áreas, também trabalhando. 
funcionários públicos, esse é o único· que não E nós ochegamos a e·sse pontO-com a·respOnsa-
escapadenada.Agora,osoutrostê_mtantasválvu- bilidade_que tem V. s•, dizendo que é preferível 
las de escape que conheço-as bem. sei muito até importar a trazer mais de longe, porque se 
bem com se faz uma declaração de rendas, por- toma antieconómico. Aí eu di~ o seguinte a V. 
que já ftz muitas. Já tive um escritório, Ti'i!balh~e_i _ . ..S': eu pagaria esse subsídio. Está certo o subsídio. 
muito nisso e abandQnei_ porque a coisa era horrí- Não o subsídio do trigo para meia dúzia de donos 
vel. Pagava mais do que meus clientes. - de moinhos, que nós estamos sustentando. E é 

Desculpe, Sr. Presidente, Sr. Relator, de Saúmos exatamente na política do milho. 
um pouco fora do as.s:un!Q-'-mas ach<r que inter- Um País como o nosso, tropical, que produz 
preto o pensamento da Presidência, dp_ Relator, milho, deveria ser incentivado, inclusive na ali-
do esforço que V. 8' fez para cumprir, e está cum- ril.entãçãó, para mUdar o costume. Por mim, 
prindo, uma determinação para com o Congresso quem quiser comer pão de trigo, que pague cem, 
Nacional, para com o Senado FederaJ, particu- duzentos, trezentos cruzados por um pãozinho. 
Iannente. Mas o pão de milho, que tem tanta. proteína e 

Esses dados são muito importantes para saber
mos o que tínhamos de estoque; o porquê da 
projeção da compra; o que levou, inclusive, à 
compra. S~ houve um levantamento nO País por 
que, como V. S! me_smo-diz, já no ano seguinte 
fomos além em nossa produção? Ou :está falho 
o organismo, e temos que declarar isso .e declarar 
para quê? Para corrigirmos, porque Q Ministério 
da Agricultura ou outros órgãos - nãO seLqUãr 
seria o orgão, há tantos órgãos neste. Pais - é 
o responsável pelo levantamento de uma projeção 
que se tem na produção., Não obstante _os riscos 
que podemos correr, a previsão é tanta. vem a 
questão das intempéries e uma s_érie J:le. coisas 
que podem extemar essa projeção, Mas dentro 
daquilo que vamos produzir, para que não leve 
a urna compra excessiva, quando estamos procu
rando segurar os nossos dólares, fazendo com 
que remetamos lá para fora, comprando o que 
não é necessáriO e colocando o Pais numa situa
ção difícil, inclusive de estarmos aqui riuma Co
missão Parlamentar de lnqu_érito apurando impor
tação de alimentos que de<:orreram há dois anos. 
Assim, eu gostaria de receber esses dados, e a 
Comissão se inte_reSsá por eles, vamos aguardar 
essa remessa para que possamos fazer os nossos 
cálculos. 

mais até do que o trigo, está ai sem fazer com 
que·a ndssa gente possa utilizá-lo. 

Vejam países como os Estados Unidos, não 
obstante o trigo que eles têm, que lançam para 

· fora e a sua p·opulação é afeita do milho, ao milho 
é disseminado, na aJimentação de toda a popu
lação dos Estados Unidos. Eu mesmo, quando 
estive nos Estados Unidos, não foi agora, mas 

- há 20 anos, fui à c~ de um vereador e a ~_imen
tação que nos foi servida continha o_ milho. Até 
aChei muito interessante, porque havia uns gram~ 
·po::rpãra segurar o milho, e eu trouxe-os, porque 
·era ·u-rrra coisa para nós até então desconhecida. 
Eu disse ísto há pouco tempo ao Presidente_Sar
ney. Presidente, está na hora, vamos acabar com 
este subsídio, vamos ensinar essa gente a comer 
milho, porque eu tenho saudades das broas da 
minha avó, usei esta expressão e até pensei que 
ele, sendo poeta, fosse escrever alguma coisa so
bre as broas da minha avó. 

O SR.IGNÁGO MAMMANA-Aliãs, eu sempre 
defendi o fim do subsídio e achava que é uma 
forma de podermos econOmizar dólares e abrir 
espaço ·para o aumento de produção do milho, 
para aurriéntar O consurr'lo da produção de milho, 

· Seiia necessária a retirada total do subsidio ao 
-'trigo. 

O SR. MENDES CA.NALE - Q Sr. Relator Vai 
desculpar, porque desviamos t.tm_pouco da~ per
gun~~ tão bem agu! coloc~~as p()r S. Ex~ para 
poder b~r'n elucidar o seu r~l~tóriÕ a respeito do 
assunto, mas qüe depois nós-voltaríamos, pois, 
infelizmente, lenho que me ausentar. 

Pediria ao Sr. Relator para não fugir da questão 
_do mil fio, e se nós formos uri'l p-oUco para o arroz 
lembro aquilo que me deixou estarrecido: 46 mil 
sacas de arroz que desapareceram! Aquilo para 
mim foi um-choque. Elas desapareceram, não 
foi na _perda porque o técnico que aqui esteve, 
o funcionário que aqui esteve, declarou que não 
foi em carga e descarga, "!_as f9ram 46 mil bolsas! 

E lembro bem da minha expressãO nã época. 
Eu fujo da demago-gia, mas 46- mil bolsas de 
arroz matavam a fome de muito brasileiro que 
está sofrendo. 

Deixa isso para depois, para não quebrar as 
perguntas, mas deixo aqui esse dado. É um levan
tamento de estoque: aqü.ilo que se iffiportou; a 
necessiclacle; ç_o_mq chegou a ap"urar essa necessi
daçl.~; J~Or que se importou; quais os credencia
m~,;;o_to_s_d_gss~ empresas, prindpalm~nte da que 
venceu essa licitação? Acho que JSso vem elucidar 
muit_a coisa aqui den-tro, de um relatório precioso 
que sei_\(._ EX', __ corn acuidade qUe terri daS coís_as 
em bem julgar e bem agir, está promovendo. De
poimentos _comO ess-e vêm elucidar para que, de 

_fato,nós possamos chegar à verdade que é_ o 
· que intéi'essa. A Presidência desta ComiSSão não 
tem outro objetivo a não ser o de esclarecer o 
que houve em relação à importação de alimentos, 
quando sabemos que temos capacidade de pro
duzir e já produzíamos na época. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) ---:- Obrigado, 
Senador Mendes Canale, as intervehções de V. 
EX" ajudam muito na condução das investigações. 

Eu queria perguntar ao d~poente a respeito 
dessas empresas que participaram e fiz:eram as 
importações, se V. S' não as conhecia. _Essa VM, 
_que (oi a maior, V. 8' nem de nom~ a conhe~ia? 

O SR. IGNÁOO MAMMANA - Conhecia de 
nome, mas os responsáveis por essa empresa. .. 
Tenho a impressão de que a comissão que cuidou 
do processo de lid~ã_o. na_ CFP é que deve ter 
conhecimento de_ tudO. _ · 

O" SR. RELATOR (Mauro Borges) - Bom, V. 
5' era Presidente do órgão. Naturalmente tudo 
o ~ue é feito ou deixa de ser- feito tem que passar 
pela sua autoridade. Essa ·empresa de onde era, 
V. 5' sabe? Era de São Paulo, dq Rio, de Porto 
Alegre? 

O SR IGNÁOO MAfv\MANA - Não sei dizer
lhe. 

O ·SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não ~abe 
nem o que significa VM? - -

Q- sR. IGNÁC(O MAMMANA. -Não, S~nador. 

O SR. RELATQ_R (Mau_rp_ Borges) -Vamos 
prosseguir. Com a retomada das chuvas no Sul 
do País, naquele tempo, o serviço de previsão 
da safra" da CFP custou a computar - parece 
que nªº'_levou muito em conta -, embora os 
jomã!Spublicassem e continu_am publicando_ dia
riamente as fotografias dos satélites mostrando 

~:=.onde choveu, onde vai chover, as necessidades 
de importação poderiam ser av;;llíadas. Natural
mente, se estava chovendo bem deveria ter havido 
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uma preocupação imediata de redução em tempo 
das encomendas feitas. Ainda assim os técnicos 
justificaram a importação de rnals 4 milhões d~ _ 
toneladas, poucos dias após o informativo da CFP, 
que dizia textualmente: ''A única opção do produ-
tor é entregar o produto ao Governo." _ 

Oaro, estávamos em plena safra e o Governo 
importando as milhões de toneladas. como é que 
V. s~ explica isso? Parece que não havia um realis
mo, parece que as coisas eram feitas abstrata
mente sem levar em consideração aquilo que se 
passava, sobretudo, num bom desenvolvimento 
da safra. Na nossa opinião haveria condições de 
interceptar parte dessas encomendas. 

O SR IGNÁCIO MAMMANA - foi a posição 
da CFP. Logo em seguida à reavaliação e ao início 
da safra recorde, nós transmitimos a nossa preo
cupação para o Ministédo da Fazenda, solidtando, 
inclusive, da possibilidade deles renegociarem es
ses contratos. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- V. S• pode
ria, depois, junto com os informativos nos doeu· 
mentes que ficou de nos mandar, mencionar essa 
parte também; esses seus documentos referentes 
às advertências sobre a evolução da safra. 

Não paravam por aí as tais notas técnicas. Em 
17 de julho, quando a produção nacional, ampla· 
mente disponível ao comércio, os estudos reco· 
mendavam importar ainda mais, dois milhões de 
toneladas. Para V. 5' empreSário de experiência 
no ramo, nâo lhe pareceu ser um despropósitO? 

O SR. IGNÁCJO MAMMANA - A posição da 
CFP foi clara, no sentido de reduzir os números 
da importação e eu me propOnho, inclusive, a 
juntar os documentos, através dos quais nos ma· 
nifestamos. -

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Como ex
plicar que as infonnações da CFP contribuíram 
para importar, maciçamente, o milho, na época 
da colheita do País e, ao mesmo tempo, o agri
cultor brasileiro só poderia vender o seu produto 
à própria CFP? 

O SR IGNÁGO ~-Eu responderia 
da seguinte maneira. Creio que fõl o milho impor
tado que atrasou para chegar no Brasil, se eu 
entendi bem a pergunta. Com o atraso do ingres
so desse milho no País, -nós estávamos iníciando 
a colheita da safra recorde; então era colher uma 
safra recorde, internamente e ainda ter contratos 
de importação que deveriam ser cumpridos. Nes
sa ocasião a CFP entrou, -solicitando ao MinJstério 
da Fazenda que renegociasse esses contratos de 
importação. 

Nós tivemos, especialmente no Paraná, Sena
dor, uma situação de imensa dificuldade. Para 
V. Ex' ter uma idéia, tínhamos filas intermináveis 
para o produtor entregar o müho nos graneleiros 
de cerealistas. ou de cooperativas, principalmente 
de co.operativas. Nós não tínhamos como dar flu
xo ao milho, faltavam caminhões na época da 
safra e não tinham como as cooperativas recebe
rem o produto dos produtores. Sugerimos rene
gociar esses contratos de importação, para ime
diatamente iniciarmos a remoção do milho que 
estava nos granelelros, no interior do Paraná, para 
o Porto de Paranaguá, a fim de abastecer os outros 
Estados com o milho do Paraná e, com isso, 
abrir espaço nds armazéns, para que o produtor 

,_tivesse a garantia do preço mínimo. Porque o 
que e~tava aconteC:en4o no Paraná, que é um 
Estado diferente do Nordeste, diferente de como 
é.no seu próprio EStado de Goiás, mUitos Produ
tores estavam vendendo seus produtos na lavoura 
abaixo do preço minimo. Por quê? Porque não 
tinham armazém para entregar. Uma me.dida ~r
gente preCisava ser torriada, no sentido de se pre
servar e defender o interesse do produtor. 

O,SR. RElATOR (Mauro Borg-es)-V. S~tomou 
conhecimento na época e já no começo das co~ 
lheitas, a CFP já tinha adquirido, pelo pr~ço míni~ 
mo, s6 até o_ mês de abriJ 86, quase em milhão 
de toneladas? 

_ O SR lGNÁCIO MAM/1ANA- Tinha 

. .O SR. RELATOR (Mauro Borges).,.... V .. S•_estava 
a par disso? 

O SR. IGNÁCIO MAMMANA- Estava. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S• aler
tou o Ministro da Agricultura sobre o problema 
que _estava sendo gerado? 

·- ó SR. RELATOR -(Mauro Bcirges) -V. Sa. 
alertou o Minístro da Agricultura sobre o problema 
que estava sendo gerado? 

O SR. IGNÁÓÓ MAMANA - Sim. Inclusive 
com reuniões com o próprio chefe da Assessoria 
Econômfca do Ministro, pessoa que acompanha 
o dia-a~dia dentro da CFP. 

·- OSR. RE.LJ\ TOR (Mauro Borges)- Que avalia
ção v. s• fai da fnterbrás nas importações, ou 
melhor,· que ela fez na época? 

OSR.IGNÁGO~-Eunãoacompa
. nhei pari passu o que a Interbrás fez. A únfca 

cOisã que causou espécie à CfP - e isso eu 
fiz questão de consignar por escrtto, ao Ministério 
-da Fazenda- é que o preço pago pela lnterbrás, 
pelo mllho importado, era superior ao preço que 
a CFP haviã pãgo. 

OJ>R. RELATOR (Mauro Borges) -No caso 
particular do negóciQda compra de 350 mil tone~ 
ladas, do milho da Argentina, a ser transportado 
por via terrestre, qual foi o ponto de vista da CFP? 
V. St deu alguma opiníão? 

O SR IGNÁC!O ~ - Os téalicos da 
CFP se manisfestaram contrariamente, e eu ba~ 
seado na opinião deles, transmiti essa opinião 
à área econômica. 

O SR. RELATOR (Mauro_ Borges} - V. 8' se 
i'eC:ofda dos motivos? 

~ O SR IGNÁC!O~~- O problema de 
· preços. Primeiro, o produto ia sair mais caro. Se~ 

gundo, a dificuldade de se internar no Rio Grande 
do Sul, vía terrestre, através de Uruguaiana, o volu
me que se pretendia. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S• teve 
acesso às informações do n"egócio quandO ele 
se efetivava entre a ONAB, a Interbrás e a trading 
multinacional? V. S• teve acesso às informações? 

o-sR. fGNÀOO MAMMANA~ Não. ~ 

O SR RELATOR .(f."\auro Borges)-T ratrava.Se 
-isso não há dúvida, de operação contrária aos 
interesses do País, especialmente aos produtores 
de milho do Sul áo Pais. Porque V. s~. como líder 
da agricultura e polí~co eminente, não levou esses 
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protestos_:a.s (l]timas conseqüências, até mesmo 
para defef1der a lavoura do seu Estado natal? V. 
sa. se Iimitop apenas às m~lfestaçõ_es formais, 
V. S• não teve atuação mais destacada? 

O SR.IGNÁOO MAMMANA. Eu tive. mostéando 
à área económica que não havia necessidade de 
se entrar com esse volume de milho para o -Rio 
Gntnde do Sul. Embora o Rio Grande do Sul 
seja um Estado em que há um déficit de mllho, 
ele sempre dependeu do abastecimento de outros 
_Estados. -

O SR RELATOR (MaUro Bor9es)_-Abcincada 
do seu E$tado não manifestou no Cóngresso ne
nh_uma reprovação? Não se lembra? 

CTSR IGNÁC!O MAMMANA- Não me lembro. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Vamos 
agora prosseguir, encarando mais o transporte 
e armazenagem. Como a CFP exerceu o controle 
a nível de armazém das _entradas _e saídas do mi
lho? 

O SR. IGNÁC!O ~- Esse coritrole 
basicamente quem faz para CFP, produtos adqu_i
ridos pelo Governo, é o Banco do Brasü. O B~nc_o 

_do Brasil exe_cuta as operações de compra da 
CFP, e procede à fiscalização dos estogue;s, O 
Banco do Brasü, detectando alguma falha, comu
nica a agência à CFP que toma as providências 
cabíveis .. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Está no 
armazém sob o seu controle. V. 8' Comprou e 
pode fazer vendas internamente, e esse- cOntrole 
todo de estoque é feito pelo_ Banco do _Bz:asil e 
não _pela CFP? · 

O SR. IONÁC!O MAMMANA~:_ A operaçâo se 
executa d.a seguinte forma: o produtor colhe, colO> 
ca num armazém, faz o laudo de classificação, 
vai ao Banco do Brasil e faz aquele do.cwnento. 
que nós chamamos AGF, que é aquisição do Go
verno federa_!. O produto é depositado, a compra 
é feTta, o Banco do Brasü é quem paga; ~,co_mpra 
é feita em nome da CFP e o Banco do Brasi1 
r~ebe uma comissão para percorrer esses arma
zéns e, mensalmente, mandar laudos de quanti
dade e qualidade da mercadoria. Porque a empre
sa não tem estrutura para fiscalizar os seus esto
ques no Brasll inteiro. Para V. f:xf- ter uma idéia, 
nós temos 732 funcionários, alguns afastados da 
.empresa há pouco, outros tantos em licença e 
tal, e nós temos que, com fsso, administrar um 
volume de aquisiçõeS que, no ano de 1987, ultra
passou a 10 milhões de toneladas de grãos. Te
mos um nUmero mo.ito restrito ·de fundonários 
para procetier a essa fiScalização. Então, o nosso 
braço é o Banco· do Brasil que recebe uma comfs.. 
são para executar essa função. 

Também tenho documentos de ofícios encami
nhados ao SESC, pedindo um reforço no quadro 
de pessoal, para que nós, pelo menos por amos
tragem, pudéssemos ter uma noção-dos nossos 
estoques. Porque, para V. ~ ter uma idéia, nós 
chegamos o ano passado, o Gov~o federal che
gou o ano- passado a ter produtos deposjtados 
em mais de dez mll armazéns no Brasil inteiro. 
E era humanamente impossível, com este quadro, 
termos uma fiscalização· própria desses estoques. 

o SR. RELATOR (Mauro Borges) - Quais~ os 
motivos que levaram a empresa Delta a acionar 
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a CFP mi Justiça de Paranaguá, no s~ntido do 
reembolso de 101.873 quilos de milho? A emPre
sa Delta adonou a CFP riilm--pOrtO lá-Cio seu 
EStado, Paranaguá Não sabe os n:totivos? 

O SR IGNÁCIOMAMMANA.,..,... Não tenho assim 
presente; mas posso levantar e encaminhar à Co
missão. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) ~Era do 
conhecimento da Presidência da CFP a -fa1ta de 
estrutura para arcar com um compromisso da 
magnitude das importações? Qual foi ·a reação 
de V. S• como Presidente da empreSa? : 

O SR. IGNÁOO MAMMANA - Tenho vários 
expedientes encaminhados _ao Ministro da Agri
cultura, ao Ministro da Fazenda, ao Ministro do 
Planejamento, mostrando _a_deficiência no quadro 
da CFP, para fazer face aO vOlume de responsa
bilidade, que aumentou a partir do instante em 
que assumimos a Presidência da C'FP'. Porque 
eu disse, no iriícíO do meu depoimento, que pas
samos de wn volwne médio de aquisição, nos 
cincos anos anteriores_ à rrlinha posse, de 1.500 
a 1.600 mil toneladas para 7 milhões_ e pouco 
no primeiro ano; 5 milhões e pouco, com a estia~ 
gem, no segundo; e 5=~rcade ~ 1 milhõ~s de ~<?_J!e
ladas no terceiro ano. -

O SR. RELATOR (Maur_o Borges) - Vamos 
aguardar que V. 8' nos forneça os dados. 

O SR. IGI'lÃOO MAMMANA - Pois não. Eu 
só peço escusas à Comissão, dizendo que.....,. reite
rando o que eu lhe disse há pouco-t~do rece
bido o oficio do Senado em cima da ho1a e não 
estando em São Paulo, estando no Paraná, não 
tive condições de, preliminarmente, me munídar 
de todos os dados que pudessem esclarecer o 
meu depoimento. 

O SR. RELATOR (Mauro_B<lrges) - Aquele 
demonstrativo de 31 de d_ezernbro de 1.987, ano 
passado, consta como estoque fmal8219 tone1_a
das, enquanto que em janeiro de 19S8 é demons
trado um estoque de 16.253 toneladas. Numa 
diferença de _dias temos um estoque de quase 
a metade do outro. A que V. S• atribui essa distor
ção? 

O SR. IGNÁCIO MAMMANA - Não entendi 
bem a pergunta. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) --Quando 
foi que V. S' deixou a CFP? - -

O SR IQNÁCIO MAMMANA- Em nOVembro 
de 1987. 

OSR ~ELATOR (Mauro Borges)-Então, essa 
pergunta ultrapassou o seu período. 

Divergências, como acima indicadas, nos le
vam a admitir uma fragilidade do controle interno. 
A vista da Instrução Normativa n9 2, de 5 de~ .. 

O SR.IGNÁCIO MAMMANA- O que eu posso 
atribuir - fazendo um parêntese - eu posso 
também me informar, pedir que a CFP mande 
os esclarecimentos. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Há falta 
de precisão no controle. 

O SR. IGNÁC[O MAMMANA - Provavelmente 
wn número seja discrepante do outro, porque 
talvez um número seja estoque do Governo, e 
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o outro número seja estoque do Governo mais 
~~F. __ É l?ro~~~-que seja_ f_s~_o. · 

O SR. -Somente para esclarecer, esses 
números se referem, exclusivamente, ao estoque 
do milho importado. 

~J::> ®..R4ATPR (Mauro Borges)- Nos regis
tras da empresa, consta despesas com segura
doras. Como houve desvi() e perdas intoleráveis, 
pot"qüe as seguradoraS riãOtnCt~a~? 

O SR. lGNÁaO MAMMANA- O mecanismo 
normal -de cobrança, nos produtos que a CFP 
detém, é fazer o seguro. O seguro é feito pelo 
preço mínimo se o produto, na o_casião, estiver 

-acima do Preço mÚlimo. Tenho a impressão de 
que aí a _seguradora ~obre pela apólice do seguro. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. s~ não 
se recorda se nesse milho importado houve paga
mento pela seguradora? 

--OSR.JGNJ\dó~-Ein-aJQunlcaSo_ 
de perda no porto, eu tenho a impressão de que 

-a seguradora ressarciu a empresa. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quais os 
motivos que levaram a CFP não receber a sua 
comissão? Ela tinha direito a uma comissão, que 

- lhe cabia como agente interno no problema, as-
-sim como o Banco do Brasil, a Interbrás, ela tam-
bém tinha uma comissão. Por que ela não rece
beu essa comissão_? 

O SR. IGNÁCJO MAMMANA - Eu me lembro 
que, na ocasião, seria até para não onerar mais 
o Governo, que a CFP abriu mão de uma determi
nada comissão. Parece-me que quem participou 
dessa negociação, acho, foi o Anastácio ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Legalmen
te, V. St ou alguém teria atribtdção para dispensar 
essa comissão, que é de direito da empresa? 

O SR. JGl''iÁCIO MAMMAriA .:.:..... PE:nso que se 
f_9~_e para não ~nCarêcer o produ_t~ .... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Mas não 
pode ficar a cargo-de decisões isoladas e com 
o pensamento fora das normas administratiVas. 
V. s~ não está a par?. Constam em demonstrativos 
da CFP 17 mil e 553 toneladas de milho com 
baixas não indenizadas. Quais os motivos da não 
cobrança? Não houve ressarcimento? Foi ocor
rido no seu tempo? 

O SR.-IGNÁCIO MAMMAtiA - O mecanismo 
é o seguinte. Existem normas técnicas sobre que
bra. Tudo aquilo que estiver dentro dos parâme
tros admitidos pela CFP pode ser abatido. Além 
daquilo, tem que ser pago e, normaJmente, é co
brado. É instaurado o processo de cobrança para 
que ela seja ressarcida nas perdas ou nas quebras 
que estejam além dos parâmetros admitidos pela 
empresa. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Por que 
não foram feitas licitações para a contratação de 
ãrmazéns- pãrtiCulares? Normalmente, era hábito 
nã·suã gestão, quando se contratavam armazéns 
·partiCulares, n~o Se fazer licitação? 

O SR. !GNÁQ!O MAMMANA - É através de 
credenciarnento, porque no instante em que se 
tem uma safra enorme, a capacidade de armaze
nagem deste País é reduzida. Nós temos, em algu
mas regiões, armazéns que atendem suficiente-
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mente. a produção; em outras regiões_, hã_escassez 
de armazenagem -o critério é o credenciamento 
atravéS a e ViStoria para ver- se-õ armazém está 
em condições de receber produtos do Governo. 
Às vezes, são os únicos armazéns existentes na 
região. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) --Igualmen
te, V. S' estava ciente que, ao e-ntregar as remo
çoes à FEPASA, e tendo esta sUblocado às trans
portadoras particulares, estava a CFP descum
prindo as exigências de liCitação? Ela entregou 
à FEPASA a movimentação e a FEPASA não fazia 
licitações? 

O SR. IGNÁOO MAMMANA -A CFP optou 
por esse critério, entregando a empresas do Qo
vemo que, no caso, foram a FEPASA e a Rede 
Ferroviária Federal, o transporte e a remoção de 
produtos. Eu me lembro que, na ocasião, foi uma 
decisão do Conselho Diretor da Empresa, no sen
tido de se trabalhar com empresas estatais. E 
a razão que levou o Conselho Diretor a tornar 
essa decisão foi uma licitação que a CFP fez, 
no que ficou flagrante um acordo entre os concor
rentes, que apresentaram um preço muito acima 
das planilhas de custo da CFP. 

O SR. RELATOR (Mauro BOrges) - Quaís os 
motivos que levaram a CFP a contratar a firma 
INTERTEC. ServiçO -Jl-Jterii8Ci0n"al dO -Brasil, para 
realizar serviços de classificação, desde que o 
meSmo serviÇo é atribuiÇão de órgãos oficiais, 
no caso o Ministério da Agricultura? 

O SR. lGNÁC[O MAMMANA - se for em reJa
ção ao milho -·eu não tenho elementos, mas 
devem _existir dentro da empresa- foi por solici
tação da SEAP. Deve existir um processo dentro 
da empresa e as razões por que foi contratada 
aiNTERTEC. 

O SR RElATOR (Mauro Borges)- Seria inte
ressante que V. 8' revisse essa parte. Qual o mo
tivo da dispensa da licitação também no caso? 
Cor'lttãfou-se wna- érhpresa estranha ao serviço 
público sem licitação. É assunto sério. Isto foi 
no tempo-da gestão de V. S•? 

O SR. IGNÁÇlO MAMMANA -Certo. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -A licitação 
de classificação do produto é abribuição da im
portadora e não do executor interno, como é o 
caso da CFP. V. S• sabia dessa disfunç_ão? A solici
tação da classificação do produto é atribuição 
da importadora, ela que solicita, e não do executor 
interno como é o caso. V. S• estava a par deste 
problema. 

SR. IGNÁCIO MAMMANA- Deve existir, Sena
dor, algum detalhe que não tomei conhecimento, 
mas há, com certeza razões em processo dentro 
da empresa. 

O SR. REU..TOR (Mauro Borges)- Isso é da 
maior importância esdarecer, sobretudo a contra
tação desta fuma. Reafirmamos a necessidade 
de v. s• trazer estas informações, sob pena de 
uma nova convocação. A transformação do milho 
e!f~: p_ó, que era mesmo a Varredura, não carac
teriza quebra técnica dentro de determinada pro
porção. Como a CFP atesta a existência deste 
residuo à vista de comunicação da armazena
dora? Como é que seria controlada exatam~nte 
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esta questão das quebras normais? A CFP fazia: 
verifiCação disso ou era o Banco do Brasil? 

O SR~ JGNÁCIO .MAMMANA -Inicialmente, o 
Banco_ do Brasil, quando detecta alguma diferen
ça, comunica à CFP e a CFP entra no processo, 
verificando o que está faltando. A justificativa que 
o armazenador tem para determinadas faltas, para 
determinadas quebras aplica àqueles parâmetros 
admitidos peJo Governo em relação às quebras. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)~ Que provi
dências tomou a empresa em relação a desvio 
de produto sob a guarda da empresa Perdigão? 

O SR. IGNÁOO .MAMMANA -A empresa Per
digão chamada à CFP, se não me falha a memó
ria, imediatamente ressardu, através de uma justi
ficativa que e_u também não tenho lá presente, 
porque ela teria utilizado este_ produto da CFP. 
Mas chamada a empresa à companhia ela, ime-
diatamente, ressarciu tudo com juros, correção 
monetária e multa. 

Se nãO me fa1ha a memória, Senador, ela tinha 
um milho que era de propriedade do Governo 
em um armazém próximo da indústria dela e tinha 
um outro milho mais distante da indústria. Deve 
constar isso no processo. E1a se propunha à subs
tituição com aquele milho que havia depositado 
em outro lugar, mas não houve na ocasião, aceita
ção por parte da empresa, obrigando-a a ressarcir 
com multa e todas as pena1idades previstas. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Vamos 
a um outro tipo de pergunta. Que implicações 
resultou à CFP a investigação da COmissão Espe
cial da Casa Civil da Presidência da República? 
V. S• ainda estava na chefia do órgão quando 
a Casa Civil procedeu a sindicância? V. S' foi ou
vido? 

O SR. IGNÁOO MA!4MANA- Fui ouvido sim, 
Senador. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -E houve 
a1gum.a providência, de sua parte, resultante dts
to? 

O SR. IGNÁCIO .MAMMANA - Eu não tomei 
conhecimento do resultado do trabalho desta Co
missão. 
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O SR. RELATOR (Mauro Borges) ,...- Mas V. 
S• não chegou a tornar internamente nenhuma 
providência decorrente dessa sindicância da Casa 
Civil? 

O' SR. IGNÁOO MAMMANA - Não, porque 
aquilo que me foi perguntado na ocasião não 
tinha nenhuma interferência com a CFP. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não exigia 
nenf:l.uma proVidênci~? 

O SR. IGNÁQO .MAMMANA - Não, Senador. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Quãndo 
V. 5' foi demitido, a seu ver, pelas razões expostas, 
que é questãO POlítica, v. s~ deu alguma resposta 
pública, deu aJguma entrevista sobre o assunto? 
Os jõrmifs publicaram? -- ---

0 SR. IGNÁéfO MA!4MANA - Dei e todos os 
jamais pUblicaram, inclusive tenho duas interpe
lações no Supremo Tribunal Federal. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- V. S• tem, 
dfreta ou indiretamente, através de parentes, parti
cipação em empresas de transporte? 

O SR: IGNÁQO .MAMMANA- Nenhuma. 

. O SR. RELAT.OR (Mauro Borges) -Acho que 
da nossa parte está bom. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - An
tes de fazermos a convocação, acompanhei as 
perguntas e as respostas. Agora, eu perguntaria 
ao Sr. Ignácio Mammana se o que ele faJou, inicial
mente, a respeito da sua demissão, como Presi
dente, é uma suposição ou uma certeza que foi 
devido aos 4 anos de mandato? 

OSR. IGNÁOOMAMMANA- Nós somos polí~ 
ticos, aJém de agricultores e sentimos que, ao 
que se_ seguiu à votação pela Comissão deSiste
matização, aquilo qu_e a tmprensa noticiou era 
uma lnformaçã_o_ vazada pelo Palácio do Planalto. 
O Coneio Braziliense e outros jornais deram 
em manchete, a notícia de que a retaliação iria 
começar e que meu nome figurava em primeiro 
lugar. Quarenta e oito horas depois mudou-se 
a versão, dizendo que eu teria sido demitido por 
irregularidades administrativas. Dei uma resposta 
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pe1a i_fnprensa, --àq~,ú~JeS-que me· detrat'ararrl eu 
estou processando e, até agora, o Governo não 
tomou nenhuma atitude em relação a minha ad
ministração na CFP; e nem o Ministro, a quem 
eu era subordinado, indagado pela imprensa, das 
razões da minha saída, declarou _que eu saía por 
razões políticas. Quer dizer, a versão da irregula
ridade foi modificada, e eu_~tri_buo ao próprio Palá
cio do Planalto. Em segltida, tomei conhecimento 
de uma declaração -do _Pre.Sid~nte _d<l ~ R~ública 
de_ que tinha determiilado abertura_ de uma Co
missão de Inquérito dentro da CF'P. Pelo que te
nho conhecimento, até hoje de manhã, esta Co
missão não foi aberta. À reação da classe política 
a esse tipo de retaliação, o governo inventou uma 
outr~ versão para a saída. 

O SR. PRESIDENTE (!,.ourivai Baptista) -ACel, 
to a sUa resposta e pela maneira como se expres
sou, disse que fez duas iriterPelaç6es e que essas 
interpelações airi.da não foram julgadas. Espero 
que tudo seja sanado e que fique o caso da demis
são só numa suposição. 

Agora, outro· assunto fora da Comissão. Quero 
dizer a v. s~ que é um homem ainda jovem, apesar 
dos cabelos e bigodes brancos, que nessas duas_ 
horas. v. s~ fumou 8 cigarrOs. -- - --

O SR. IGNÁCIO .MAMMANA-Mas eu sou um 
fumante inveterado e já tenho 57 anos. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Se 
não fumasse pareceria 40 anos. Faço um· aPelo 
a V. 5' para seu bem, para sua saúde e para 
n6s aqui, que nunca mais fume em recinto-fecha
do e pare de fumar. 

O Relator te~_ mais alguma coisa? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Nessa par
te está encerrado o meu relatório. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Con
vocamos _os SrS. Senadores para uma reunião 
no dia 17 de maio, terça-feira próxima, às 9 horas, 
neste mesmo local, para ouvirmos o depoimento 
do Sr. Carlos Morais. 

Está encerrada a reunião. 

(Leva.tit8~Se ã reunião às horas 
e minutos.) 
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1.1 -ABERTURA 

12 -EXPEDIENTE 

1.2.1 -Leitura de Projeto 
-Projeto de Lei do Senado no 31/88, de 

autoria do Senador Marco Maciel, que estabe~ 
Ieee a isenção alfandegária à importaÇão de 
cordamentos de instrumentos sinfônicos de 
corda. 

1.2.2 - Comunicação da Presidência 

Extinção de Comissões Parlamentares Mis
tas de Inquérito, cujos prazos se esgotaram 
a 12 de maio últirrio. 

1.2.3 -Discurso do Expediente 

SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder 
do PMB - Hidrelétrica de Xing6. 

SENADOR RaY BACELAR - Hidrelêtricas 
de Pedra do Cavalo e de Xingó. 

1.2.4 -Apreciação de Matéria 

Requerimento n9 45/88, lido em sessão an
terior, de autoria do Senador Ney Maranhão 
e outros s_enadores,_solicitando que, em data 
a ser oportunamente marcada seja realizada 
uma sessão especial do Senado, destinada 
a reverenciar a memória do Senador Antonio 
Farias. Aprovado. 

1.2.5 :-Requerimento 

N~> 46/88, do Senador Jrapuan Costa Júnior, 
solicitando a prorrogação por mais ·go (ri.oven
ta) dias do prazo concedido à _Comissão Espe
cial, destinada a levantar o grau de estatização 
da economia brasileira e participação das em
presas estatais no endMdamento externo_ e 
interno. Aptovado. 

SUMÁRIO 
1.3-0RDEM DO DIA 

· -· -1.3.1 .:..:.. Requerimento · 

ti? _4 7788, de inversão da Ordem do dia, 
a fim de que o item 2 Seja submetido ao plená
rio em primeiro lugar. Aprovado. 
~·Projeto de Lei da Câmara no 24, de 1988 

-(fi? 408/88, na Casa de- origem), que dispõe 
sobre as medidas de proteção e amparo às 
vítimas das enchentes e desabamentos ocor
ridos nos Estados dO Rio de Janeiro e_ Acre 
e de [oiJ)ento às atividades e_conômicas das 
áreas atingidas. Aprovado. À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n" 9, de 1988 
(n~ 206187. na Casa "de origem), que dispõe 
sobre a concessão de bolsa-auxmo ao atleta 
amador e dá outras providências. Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n? 7, de 1988 
(n" 8387/86, na Casa de origem), de iniCiativa 
do Senhor Presidente da República, que cria 
a 16" Região da Justiça do Trabalho e __ o res
pectivo Tribunal Regional do Trabalho, institui 
a correspondente Procuradoria Regional do 
Ministério Público da União junto à Justiça 
do Trabalho, e dá outras providências. Vota
ção adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da _Câmara no 14, de 1988 
~n? 381/88_, na Casa de origem), de inidatiVa 
do Senhor Presidente da República, que dis
põe sobre a criação de cargos na Secretaria 
do Tribunal de_Justiça do Distrito Federal e 
dá o\Jtrãs providências. Votação adiada por 
falta de- quor.um. · - · 

Parecer n" 2, 'de 1988, apresentado pela Co
missão ESpecial, concluindo que não deve ser 
objeto de deliberlição a Denúncia s/n", de 
1988, _do Senhor Deputado Gerson Peres,
contra o Doutor José Paulo Sepúlveda Perten-

ce, Procurador-Geral da República Votação 
adiada por falta de quorum. 

Requerimento n~' 37, de 1988, de autoria 
do Senador Itamar Franco, solicitando, nos 
termos regimentais, ao Ministro-Chefe da Casa 
CIVil da Presidência da República, informações 
a respeito da S_ecretaria Especial de_ Ação Co
mliilitária - SEAC, a fim de instruir o estudo 
do PrOjeto de Lei da Câinafã 09119, de 1982. 
Votação adiada por falta de quorum 

Projeto de Lei da CÂmara nQ 18, de 1988 
(n? 7.135/86, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dis
põe sobre as relaçõ_es de trabalho do treinador 

- profissional de futebol, e dá outras providên
_Cias. Discussão sobrestada por falta quo
rum para votação de requerimento. 

Projeto _de Lei da Câmara n" 50, de 1987 
(n~ 171/87, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dis
põe sobre a padronização, a dassificação, o 
registro, a inspeção, a produção e a fiscali
zação de bebidas, autoriza a criação do Conse
lho Nacional de Bebidas _e_ dá outras providên
cias. Retlrado pela Mesa. 

Projeto de Lei da Câmara nç 216, de 1985 
(n9 2.92SJ83, na Casa de origem), qu.a altera 
a redação da Lei n" 6.251, de e de outubro 

--de. 1975, que "institui normas geraís sobre 
desportos". (DependendO da votação do Re
querimento n" 179, de 1987, de adiamento 
da discussão.) Discussão sobrestada por 
falta_ de_ quorum para votação do Requeri
mento -no .179/87. 

Projeto de Lei da Câmara n9 105, de 1986 
(no 7.679/86, na Casa de origerri), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que atribui 
ao Tribunal de ContaS da União, a partir do 
exercício de 1986, a fLSCaliza~o da aplicação 
pelos Estados, Distrito Federal, T errit6rios e 

~--------~--~-----4 
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PASSOS, PCRTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 

AGACIEL DA SILVA MAIA 
Di reter Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS. 
Diretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Oiretor _Industrial 

LINDOMAR PEREI8A DA SILVA 
Diretor Adjunto 

Municípios, inclusive por suaS entidades da 
administração indireta e fundações, das trans
ferências de recursos federais. Discussão ~o
cerrada, após parecer proferido pelo Se-riãdor 
José Paulo Biso! devendo a votação ser feita 
na sessão seguinte. 

Projeto de Lei da Câmara no 53, de 1987 
(n" 214/87, na Casa de origem), de iniciativa -· 
do Senhor Presidente da República, que altera 
dispositivos da Lei n"' 6.880, de 9 de dezembro 
de 1980, que dispõe sobre _o EStatuto dás 
Mi~tares. Discussão encerrada após parecer 
proferido pelo Senador Wilson Martins deven
do a votação s_er feita na próxima sessão. 

Projeto de Lei da Câmara no 22, de 1988 
(n9 1.932/83, na Casa de origem), que estabe
lece nonnas para o funcionamento das frentes 
de serviço organizadas em periodos de seca, 
e dá outras providências. Discussão encer
rada, após parecer proferido pelo Senador 
Ruy Bacelar devendo a votação ser feita na 
sessão seguinte. 

Projeto de Lei da Cãnl.ara no 20, de 1988 
-Complementar (n? 17/Sa.:-compleinentar, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 2o da Lei Complementar n"' 1, de 9 
de-novembro de 1967. Discussão encerrada 
após parecer proferido pelo SenadOr -Aureo 
Mello, tendo usado da palavra o Senador Nel
son Carneiro devendo a votação- ser" feita na 
próxima sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n9 23, de 1988 
(n"' 406/88, na Casa ae origem), que incorpora 
terrenos da União Federal ao Patrimônio da 
COHAB-RJ para loteamento e venda aos fla
gelados das enchentes do Estado ao Rio de 
Janeiro. Discussão encerrada após piirecer 
proferido pelo Senador Afonso Arino devendo 
a votação ser feita na próxima sessão. 

Mensagem n"' 45, de 1988 (no 45/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Macaíba, Esta
do do Rio Grande-do Norte, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 9.645,45 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Encerrada a discussão 
do Projeto de Resolução n"' 68/88, oferecido 
pelo Senador Mário Maia em parecer proferido 
nesta data. 

Mensagem no 48, de 1988 (n~ 48/88, na 
origem), relatiVa à proposta para que seja ãúto"-
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rizada_ a Prefeitura Municipal de Santos Du
mont, Estado de Minas Gerais, a contratar ope-

- ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 180.000 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Encerra_da a discussão 
do Projeto de Resolução no 69/88, oferecido 
pelo Senador Ronan Tito em parecer proferido 

- nesla data. 
Mensagem n~ 49, de 1988 -{n~ 49/88, na 

origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitu_r_a~Mu_nicipal de Turiaçu, Esta
do do Maranhão, a contratar operação de crê~ 
dito no valor correspondente, _em- cruzados, 
a 21.738,72 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Encenada a discussão do Projeto 
de ResoiLJçáo n9 70188. oferecido pelo Sena
dor Alexandre Costa ern parecer proferido nes
ta data. 

Mensagem n9 52, de 1988 (n9 60/~8. na 
origem), relativa à proposta para que Seja auto
rizada a Prefeitura Munidpál de Peabiru, Esta
da do Paraná, a contratar operação de crédito 
_n_O ValQr" c;:orres-póntlente, em cruzados, a 
12.775,48 Obrigações do Tes_ouro Naciànal 
- ,OTI;t Encenada a discussão do Projeto 
de Re5oluç8-o r\9 71/88, oferecido pelo Sena
dor José Richa em parecer proferido nesta 
data~- -- -

Mensagem n"' 64, de 1988 (n"' 79/88, na_ 
orfg-ern.1~ relativa à proposta para que seja auto
riz_ada a Prefeitura Municipal de Assu, Estado 
do Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no-valor correspondente em cruza
dos, a 5.965,23 ObrigaçõeS do Tesourá Na
cional --DTN. Disç_u_Mã_g encerrada do Pro
jeto de Resolução rt' 72/BK Oferecido pelo Se
nador Ney Maranhão _em parecer proferido 
nesta data. 

Mensagem n9 66, de 1988 (n9 81/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada__ a P:re{eitura Municipal de Jardim, Estado 
do Mato Grosso- do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 7.033,00 Obrigações Qo Tesouro Na
dOna)- OTN. Dtscussão encerrada do Pro
jeto de ResolUção nof3/88, oferecido pelo Se
nador Wilson Martin~ em parecer proferido 
nesta data. 

Mensagem n9 74, de 1988 (n9 89/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Luciara:Esta-

Cz$ 950.00 

Cz$ 6.00 

do do Mato__Grosso, a Çontratar Operação de 
crédito no vcilor correspondente, ern CIJlZados, 
a 42.437,69 Obrigações do Tesouro Nacional 
- .OTN. Encerrada a discussão do Proj~o 
de Resolução n9 74/88, oferec;iclo pelo Sena
dor Edison Lobão em parecer proferido nesta 
_data. 

Mensagem n"' 75, de 1988 (rio 90/88, na 
orlgem), relativa à proposta para que seja auto: 
rizada a Prefeitura Municipal de Mirasse! 
D'Oeste, Estado-de Mato Grosso, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 62:192;00 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. Encenada a discus
são do Projeto de Resolução n"' 75/88, ofere
cido pelo Senador Aluiz.io Bezerra em parecer 
proferido nesta data. 

Mensagem n"' 89, de 19aB (n"' 103/88, na 
p_rigem),_ relativa à pr()pos1;a par~ que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Caicó, Estado -
do Rio Graride do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Na
cional - O(Jj. Encerrada a d.ls~ do 
Projeto de Resolução n? 76/8"8, oferecido pelo 
Senador _Nabor Júnior em parecer proferido 
nesta data. 

Mensagem n9 112, de 1988 (n~ 182/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizado o Governo do Estado do Acre a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados; a 800.000,00 ObrigaÇões 
do Tesouro Nacional - OTN. Encerrada_ a 
discussão do Projeto de Resolução no 77/88, 
oferecido pelo Senador Aluizio Bezerra em pa-
recer proferido nesta data. -

Mensagem n9113, de 1988 (n"' 183/BB;na 
origem}, relativa à propOsta para que seja aUto
-&ada a Prefeitura Municipal de Rio Branco, 
EStado do Acre, a contratar operação de cré
dito no_ valor correspondente, em cruzados, 
a 31.927,84 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Discussão encerrada do Projeto 
de Resolução n9 78/8_8, oferecido pelo _Sena
dor Mário Maia ~m parecer proferido nesta 
data. 

Ofido fl"' Sl6, de 1988 (n"' 54/88, riaOifQéiil), 
relativo à pioposta para que seja retificada a 
Resolução n"' 160, de 1986, que-ãutorizou o 
GovernO do EStado do Pará a 'contratar opera
çáo de CrédiiO no valor-cofr.esporidente, em 
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cruzados, a 363.865,70 Obrigações do Tesou
ro Nacional-OTN. Encenada a discussão 
do Projeto de Resolução n" 79/88, ofefecido 
pelo Senador Aureo Mello em parecer profe
rido nesta data. 

t .3.2 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR JAM/L HADDAD, como üder do 
PSB -Ida do Brasil ao FMI. Imposto de renda 
trimestral. 

SENADOR EDISON LOBÃO, como Uder 
do PFL - Interferência do Estado na econo
mia. Ida do Brasil ao FMI. Privatização das 
estatais. Reestudo do Imposto de Renda tri-
mestral. , 

SENADOR ÁUREO MELLO - Homena
gem póstuma ao Pastor Alcebíades. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Cons-· 
trução de casas populares. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Celeri- . 
dade na conclusão do processo contra o Hos
pitaJ Dona Balbina de Porto Ferreira- SP. 

SEJYADOR.J(JTNfY MAGALHÃES- Pro
mulgação da Constituição. 

--SEIYADORlOORIVALBAPT7STA-HOini!
nagern póstuma ao Professor Luiz Carlos Ro
llemberg Dantas. 

SENADOR ODACIR SOARES- Irregula
ridades no convênio entre_a Secretaria da Fa
zenda e o Centro de Apoio à Pequena e Média 
Empresa do Estado de Rondônia. 

SENADOR MAURO BENEVIDES - Reu
nião dos s_ecretário!i dij Agricultura do Nor-
deste. _ 

SENADOR ALFREDOLAMPOS- Primei
ro ano do_ QQve_mq Newton Ca(doso. 

SEfW)óR MÁRIO M4t4 -O problema da 
infância deséJ!Tlpara~a. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-ATÓ DA COMISSÃO DIRETORÁ 

N- 18, de 1988 

3-AtO DO PRESIDENTE DO SENA
DO FEDERAL 

N• 68, c1e 1988 

4- PORTARIAS DO .l>IRETOR: GE
RAL DO SENADO FEDERAL 

N93 8 a 11, de 1988. 

5-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDO· 
RES DO SENADO FEDERAL 

Edital de convocação de Assembléia Ordinária 
a realizar-se dia 31-5-88, -àS 9 horas, 
na Comissão de Minas e Energia do 
S_enádo f~deral. 

6-MESA DIRETORA 

7- LíDERES E VI CE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

. __ 8 =-C01'1P9!iiÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

- - - -· ·' . 

Ata da 22" Sessão, em 19 de maio de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
- ' -~, -

Presidênda dos Srs. Diiceu Carneiro, Francisco RoUemberg e Mário Maia 

ÀS 10 HORAS E 30 MIN(JTOS, ACHA}.f-SE 
PRESENTES OS SRS-SENADPRES: . . 

Mário Maia - Altúzio Bezerra - Nabor Júnior 
- Leopoldo Perez - Carlos De'Cãrli - Aureo 
MeHo -- Odacir Soares - Olavo Pfres - João 
Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho 
-João Castelo - Alexandre Costa -- Ediso-n 
Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues -
Álvaro Pacheco --:- Cid Sabóia de CarValho -
Mauro Benevides - José Agripino - Lavolsíer 
Maia - Humberto Lucena - Raimundo Ura -
Marco Maciel - Ney Maranl)ão - Mansueto de 
Lavor- Guilherme Palmeira - Divaldo Suruagy 
-Francisco Rollemberg - Lourival Baptista----, 
Luiz Viana - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar 
-Gerson Cainata --JoãO Caimon -Jalnil Had
dad - Afonso Arinos - Nelson l':arneiro ~ !ta~ 
mar Fro:mco - Alfredo Campos - Ronarí Tito 
-Sev.ero Gomes -Fernando Henrique Cãtdoso 
-Mário CoVas -Mauro Bor9es - Iram Saraiva 
- lrapuan Costa Júnior - Pori1peu de Sousa 
-Mauricio Corrêa- Meira Filho- Louremberg 
Nunes Rocha- Mendes Canal e- Rachid Salda
nha Derzi -Wilson- Martins - Leite Chaves -
Affonso Camargo- José -Richa- Jorge-Bor~
nhausen - Dirceu Giineiro"- Nelson Wedekin 
- Carlos Chiarem --José Paulo Biso!_- José 
Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A 
lista de presença acusa o comparecimento _de 
63 Srs. ·senador_es. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão. 

.:SOb--a proteção de Deus_inlciamos nossos t~ã.-
balhos. . -

· -- Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido 
p~)o ~r. Primeir:::_0_-5ecretário .. 

---É lfào_ o seguinte_ 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
o~~N• 31, de 1988 

Estabelece a insenção alfandegária à 
importação de cordamentos de Instru
mentos slnfônlcos de corda. 

O Congr~so Nacional decreta: 

Art. 1 o Fica isenta de tributação alfandegária 
a importação de cordamentos de instrumentos 
sinfõnicos de cordas. 
. M 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua 

- publicação. 
-Art. 3? Revogam-se as disposições em con-

trário. 

Jus~cação 

O principal objetivo da tributação alfandegária, 
- a_ proteção da indústria nacional similiar, é no 

caso espedfico dos _cordamentos de instrumen
tos sínfõnicos de cordas, o violino, violoncelo, vio
la e contrabaixo, totalmente ineficaz. 

Não -só é a- indústria nacionartOtalmente desin
teressada pelo ~etor, dada a especialidade e pouca 
demanda do produto, como_ ainda desmotivada 
para dedicar~se à produção de um similiar nacio
nal que po_ssa substituir os cordamentos impor
tadOs, destiriados a um mercado muito restrito. 

Nq entanto,_ o elevadis~imo preço d~ tais aces
~_rio_s mu~cais, constituí um empecilho. a mais 

-nã. ~o_ difícil profiSSão de músico. As poucas or
questras sinfônicas brasileiras, 'por exemplo so
brevivem quase que do apoiO públicõ; pagando 
parcos salários a seus profissionais. Cumpre ainda 
destacar que os instrumentos são dos próprios 
músicos, cabendo-lhes o custoso encargo de re-
posição de cordas. -

Entendendo que não pode o Estado consti
tuir-se em um problema a mais para o desenvol~ 
vimento da atividade musical, tão importante para 
o amadurecimento cultural dos povos, acredita
mos de todo motivada a instauração do presente 
regime tributário excepcional. 

ESte é o-"objetivo do presente- proJeto. 
Sala das Sessões, 19 de maiq_de 1988.-Mar

co Maciel • 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) _
Nos termos do item li do art. 77, combinado com 
art. i -18~ amboS do Regimento Interno do Senado 
Federal, _aplicado subsidiariamente ao Regimento 
COmum, estão extintas as seguintes Comissões 
Parlamentares Mistas de Inquérito, cujos prazos 
se eSgotaram a 12 de maio, uma vez que não 
foi re_querida a prorrogação desse prazo:-

1 -Destinada a apurar práticas de desrespeito e 'violênci8 Cometidas pelo Estado cõntra os, ele
mentares Direitos da Pessoa _Huma_na, espeCial
mente os menos favorecidos de todo o território 
nacional (Resolução n9 5!87-CN); e _ 

2 - Destinada a apwar as causas da Consti
tuição do chamado "Grupo dos Treze", que com-
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porá a 1 ~ Divisão_ do Campeonato Brasileiro de 
Futebol (Resolução n• 6/87-CN). 

As matérias serão arquivadas. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CãffiefrO) :....__ Há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Marã
nhão, que falará como Uder do PMDB. 

O SR.I'IEY MARANHÃO (PMD8- PE. Co
mo Líder, pronuncia o seguinte discurso. s~_r!_l_ 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores:· 

O Governo brasileiro ainda não resgatou sua 
dívida Multiss_ecular para o Nordeste. O Nordeste 
continua, a1i, o mesmo de sempre-desde os tem
pos coloniais: pobre, sofrido, subdesenvoMdo, de 
carências totais . E -pará -martifii:ã-lo mais apare
cem as secas periódicas, lev.ando-o à devastação 
crucial. Apesar do clamor do PQvo _nordestino, 
apesar de o_ Governo -conhe_cer -~-=-causas do seu 
subdesenvolvimento e ter em mãos _as soluções 
possíveis para que o Nordeste saia da estagna-ção 
mais que secular, parece que se insiste em não 
querer resgatá-lo. 

A Hidroelétrica de Xingó é necessidade priori
tária e urgente do nordeste. Aqui, venho, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores clamar por ela ao Presi
dente José Samey e ao Ministro Aureliano chaVes. 
Sobre a Construção da Hidroelétrica de XiDgÓ, 
já fez aqui alguns pronunciamentos enttisiãSJna
dores o eminente SenadoJ Lourival Baptista, nos
so Colega de Sergipe, esse defetisor incansável 
das causas do nordeste. 

Xingó é a certeza do desenvolvimento mais rá
pido da região nordestina. Por ela, a capacidade 
energética do País será forfaledda e ampliada. 
Xingó, que fica no Rio Sãõ Francisco, entre Ser
gipe e Alagoas, terá o potencial de ciriSo ~~- M€Qa
watts, inCrementando assim, seu desenvolvimen
to Industrial e Agropecuário. Se ci -Governo- qui
sesse, de fato, redimir o Nordeste, Xingó é a opOr
tunidade, se fazendo dela prioridade entre as 
obras Federais. 

Hoje,· a aprensão se alastra pelo nordeste inteiro 
temendo que o cronograma das obras de Xingó, 
a pretexto de contenção de despesas, sofra uma 
solução _de_wntinuldade. E é justamente_ ísso que 
não pode acontecer. Que façam oufras conten
ções. se quiserem, esta jamais, porque seria em 
detrimento da região mais sofrida do País. 

O Racionamento __ de _energia elétrica ronda, 
mais uma vez, a vida e o Progresso do N_ordeste 
em-·r992, cnanCJo~lhe probJEúnãS-e·-amcuiaªdes 
à vida Económica e Sodal. - -

Até 1992, a região não terá problema de forne
cimento de energia, que virá de Tucuruí a Presi
dente Outra, de Sobradinho-ltaparica e de !tapa
rica. Então, para fugir ao racionamento Inelutável, 
de 1992, é necessário que se conte_ corri a geração 
de Xingó. A CHESF, em 1987, ~eu inicio à cons
trução dessa usina. Seu aproveitaiil.eri.to i'epre~ 
senta 25% do potencial hidrelétrico total da re
gião. -

Desde 1'950, a 'CHESF estUda esse projeto, 37 
anos depois é que se começa sua construção, 
porque na épo-ca, o preço da usina era elevado. 
E só agora a região tem- condições de absolVer 
economicamente a _energia, pois seu custo dimi~ 
nuiu consideravelmente por Causa das obras si
tuadas no mesmo rio, a montante, com Sobra
dinho e ltaparica. Em Xirigó -eStãO-previStaS 10 

unLdades de .500 rnegawatts. Seis delas já estão podemos conceder u~a política consistente e ar-
encomendadas, _que vão dar à CHESF uma pro- ticuJada de desenvolvimento sern que se cogite 
dução adicional de 18.711 milhões de kilowatts/ da questão energética. A construção de Xingó 
hora anuais, mesmo nas condições hidrológicas se insere, a meu ver, dentro desse quadro. Ela 
m~Is- desfavoráveis. Na instalação final de Xingó, é importante para o País e de modo mais impor-
cada_ quilowatt está estimado em 530 dólares, o tante éiinda para o- Nordeste. Sem -~ugar à dúvida, 
que representa um custo de 13 milésimos de u111- dos fatores que mais ini~e _o prç,-cesso de 
dólares por quilowattlh~ra de energia gerada deserlVoivimento da regiã-o é a inexistência de 

uma oferta- adequada de energia elétrica. A prova 
O Sr. Nelson Carneiro - Permite-me V. Ex" do que afirmo foi, inclusíve, 0 fato de termos pas~ 

um aparte, nobre Senador N_ey Maranhão? sado grande parte do ano de 1987 vivendo sob 
o sR: NEY MARANHÃO- Com muito pra- racionamento, o que trouxe grandes danos ao 

zer, nObre Senador Nelson Carneiro. crescimento _da_ região, sem contar os danos à-
própria satisfação das necessidades so_ciais_da po-

_0---Sr._ NeJson CameJro - Nobre Senador pulação. Acredito, portanto, nobre Senador f'iex_ 
Ney Maranhão, felicito V. Ex". Acompanhei a sUa Maranhão; que as palavras de V. Ex• vão encontrar 
trajetória na Câmara dos Deputados e vejo que muito eco junto ao Governo Federal e, de modo 
V. Ex~ continua no -senado FEideral aquela luta especial, junto às autoridades incumbidas_ de_ tra-
em que- se empenhou, em favor de Pernambuco tar do assunto. Gostaria de_ dizer _a V. Ex!' que 
e de sua Região. O Nordeste tem, agora, mais tenho sobre o assunto conversado com o Ministro 
um batalhador atuante e vibrante, como V. Ex?. Aureliano Chaves, que é por -sinal Presidente de 
Quero saudá-lo nesta oportUnidade. Honra do meu Partido, o PFL, e S. Ex" tem se 

mostrado muito preocupado cóm ã qUestão. Con--
O_SR. NEY MARANHÃO-Agradeço o apar- sidero importante que não fa1tem os recursos ne-

te do nobre_ Senador Nelson Carneiro, que mui_to cessários para que 0 cronograma da obra não 
nos honra em dar seu apoio a um discurso tão sofra solução de continuidade, pois se ele sofrer 
importante para a causa do nosso Nordeste. Muito quaJquer retardo, como salienta_com propriedade 
obrigado, Senador Nelson Carneiro. v. _EX', -certamente. isso ~ai ter seqüelas muitó gra-

Contir1Ucind0, Si-. P(estaente: ves ao desenvolvimento-da região e-quem sabe 
Paraumapotênciade3.000megawatts,ooi-Ça- --pode qcorrer até o que aconteceu em 1987, 

ri"lehto de Xingó, a custos de_ fevereiro/88, é de - ou seja, teremos novamente o racionamento de 
180 bilhões de cruzados (sem juros durante a energia na região nordestina, qUe é uma região 
construção), dos quais 100 bilhões de cruzados que, há de exigir sempre maiores atenções e cui-
correspondem às obras dvis. Em junl16:de 1989 dados por parte do Governo Feqeral. Louvo, por-
devei'á ser realizãd6 o desvio do rlo para que a tanto, o discurso de V. Ex" e quero felidtá-Jo pela 
usina entre em fundonamento em outubro de preocupação-que v. EX' tem tido em trazer à dis-
1992. É o progrcimado e o indisPensável para cussão, nesta Casa, temas que interessam não 
o atendimento da região. · apenas ao nosso Estado, o Estado de Pemam-

Atrasando Xing_ó, haverá um déficit energético buCo, mas -ao- Nord~?te e ao País. ACredito que 
. a partir de 1992. E Xi_n!JÓ _operando em outubi'o em assim procedendo, V. EJc!'faicom.·queoSeila-

de 1992, os riscos de defi_d(ener9étic_o no Nor- do Federal, que a_ Casa da Federação se volte 
deste e Norte do país serao de-5%; Vãlor ãdmis- para a g[-ãnde discussão das questões que interes-
sível, operando a partir de julho de 1993,_os riscos sarn ao Nordeste, região que abriga 1 O Estados 
de déficit se elevam a faixa de 8% a 12% de doPaíse_que,c-onseqüentemente,mereceaaten-
1993 a 1995. Aí, haverá a possibilidade de um çãodoGovemoFederalemeiecetambém_o_cui-
novo racionamento necessário, levando prejuízOs dado do Poder Legislativo Nacional. Muito _obriM 
incalculáveis_ à vida económica e_social do Nor- gadq_a V. Ex'. 
deste. As cargas da Alumar, da Eletrómeüi.Juf; dã 0 SR. NEY MARANHÃO_ Senador Marco 
Alunorte; da F'erbasa e de outras seriam adiadas, 
Como tambe'm sen·am ·os pro•;etos· de irrigação Maciel, em primeiro lUgar, agradeço -eSse aparte 

~ ' de uin Senador _de grande resp-onsabilidade, hão 
tão importantes para a sobrevivência do Nord~ste. 56 como representante do povo pernambucano, 
Para que tal desastre social e· eCoilômicci não mãSoful'nbém como ex-Governador e Presic;lente 
ac_onte_ça, a _E:Ietrobrás precisa de financiamentos -de-----um- dos--Partidos --mais--fcirtes--d.essé- P-aís;-Ac 
futeinos-e externoS" para coffipletãi- Os recur-sOS 

mesmo tempo, lembro, neste seu aparte, um fator já definidos. O apoio do BNDES, quê sempre 
apoiou a CHESF, é delinPortância capital para de grande importância que poderemos ter na eco-
o setor elétrico. nomi., _de Pernamb~JCO. 

Xingó é a forma mais eco"nômka de que se Orifêrri;V;Ex•dtOU,numproriunciaínentO,que, 
dispõe para atender 0 mercado do nordeste. se·aependerda Petrobrás, a nossa refmaria tecni-

Agora, sr. Presidente,_ a. pretexto da contenção Camente estará instalada em 1 Swap, o que_ vai 
de_ despesas, '! co_~~~~9 de Xingó, corre risco, ter importânda ful}dam_~ntal, CO!TIO a f.Jumar, co-
seu Cronograma entrou em descompasso. rriti éstãS ·g-r:arrdes companhias que consomem -

o Sr. Marco Maciel _ v. Ex" me concede energia no Norc!esteL 
um aparte? Então, o atraso no cróriogrtl:ma de Xingó, qüan-

to a essa refmaria ·que -tanto a.JniejamOs e pela 
O SR. NEY MARANHÃO - Com muito pra- qual tanto V. Ex" lutou para que fosse instalada 

zer, nobre Senador Marco Maciel. em Pernambuco, irá prejudicar esse grande em-

O Sr._ Marco Maclel - Senador Ney Mara- preendimento. 
nhão, V. Ex'! traz hoje à consideração da Casã. Agradeço a V. _Ex-, ii1ãis Urha vez, O aparte, qUe 
um assunto de extrema importância, nãó apenas muito enriqueCe este proriunciamento erfr favor 
para 0 Nordeste, mas para 0 País, porque quem do Nordeste. Muito obrigado, Senado! Marco Ma-
fala em energia fala em-desenvolvimento. E MO ciel. 
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O Sr. Man:o M.aciel - EU é que a9radeçó 
• v. EX'. .. 

O SR. NEY MARANHÃO - Sabemos da 
importância de Xingó para o Nordeste. 

Ante a contenção _das obras, as vozes nordes
tinas, através de seus líderes e. clubes de s_erviços, 
já s.eJevantam, pedindo que Xingó não pare e 
volte a ter sua importância r_e_afirmada. 

Daqui o nosso apelo ao Presidente José Samey, 
ao Ministro Aureliano Chaves que, como mineiro, 
conhece na pele de seu Estado o que seja a cala
midade da estiagem, para que Xingó tenha o seu 
cronograma de obras respeitado e que tenha a 
importância das grandes obras prioritárias do Go
verno Federal, que rião_ podem parar. S6 assim 
-creio eu - este Governo começará a resgatar 
uma dívida que todos os _o_utros governos contraí
ram para com o Nordeste, tão sofrido e sem pers
pectivas de solução imediata de seus crônicos 
problemas, os quais, para serem resolvidos, só 
precisam de vontade e determinação políticas. 

O Sr. Ronan Tito - Permite-me V. Ex-' um 
aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Com muito pra-
zer ouço o Senador Ronan Tito. -

O Sr. Ronan Tito- Senador Ney Maranhão, 
eu era apenas um espectador da política brasileira 
e. já ouvia falar da atuação_~des.assombrada de 
V. EX'" no aritiQ-o PTB, que tanta sãudade traz para 
o-quadro partidário do Brasil. Fiquei rriuito feliz, 
mas é evidente que houve um misto de tristeza 
e de alegria com a vinda de V. Ex• -parei cã. É 
claro que ilinguém nesta Casa- sou testemunha 
disto - se sentiu feliz com a morte do no-sso 
Companheiro Antonio Farias, sentimos fo[ muita 
tristeza. Mas a morte é uma {:Ontinuidade da vida. 
Para n6s, oifcristãOs;-morte é pãSsagem, épáscoa. 
Ela apenas nos assusta quando se aproXima mui
to de n6s. Um homem da capacidade de Antônio 
Farias, da dedicação que teve pelo seu Estado, 
prindpa1mente do lado social - temos certeza 
- está no seio de Deus. No entanto, tivemos 
uma alegria: a vinda de V. EX para cá. Já o conhe
cia tanto de nome, e foi um prazer, uma alegria 
conhecer V. Ex.' pessoalmente. E agora vem V. 
Ex', como diz multo bem Vigny, "de início que
rendo golpes de mestre." Teve V. Ex", sem -dúvida _ 
nenhuma, o problema fundamental: o Nordeste. 
Tenho uma teoria - não sei se é pessoal ou 
se outras pessoas já a adotam - enquanto fica~ 
mos dizendo que ·a- Nordeste é um problema do 
Nordeste, o problema permanecerá, continuará. 
O Nordeste, Senador Ney Maranhão, e.um proble
ma do Brasil. Qual o -pãís, da_s_ dimensões Cio.Bra
sil, que não tenha uma área de semi-árido? Os 
dos da América do Norte têm a sua Califórnia, 
que hoje é celeiro do Mundo. Produz su_co_s·de 
laranja para o Mundo todo e produz hortifruti
granjeiros para todos os Estadçs _Unidos da Amé
rica do Norte, para um mercado que consome 
muito. O Nordeste poderá ser isto para o Brasil 
e poderá dar a sua contribuição não só para o 
Brasil como para a América Latina. Enquanto nós, 
brasileiros, não nos capacitarmos de que o Proble~ 
ma do Nordeste não é um problema dos nordes
tinos, e sim um problema dos brasileiros, e como 
tal deve ser olhado, a grande _contribuição que 
o Nordeste tem dado através dos tempos a todo 
o Brasil, ficaremos sempre assim: instalou-se Xin-

Q6; fuái;""hiio colocaram as turbinas. E sempre 
com essas-retaliaÇões todas. AprCse-nü~i; fiâ POUco 
temp-o, uma proposta para a saída do impasse, 
a qual prevê a transferência do ativo das empfesaS 
estatais, mas reservo"-14 bilhões de dólares para 
inve-stimento em irrigação no Nordeste. Estuda
mos a questão com alguns assessores e chega
mos à conclusão--de que não podemos pensar 
em-menoS de 2 milhões de hectares no Nordeste 

_ -um terço da população do BraSil está ali. Preci
samos de energia, precisamos de uma série de 
outraS coisas. V. Ex" fere um ponto fundamental. 
Este-modeSto Pai-láinentcir de Minas Gerais, ... 

O SR. NEY MARANHÃO - Não apoiado, 
Senador. 

O Sr. Ronan Tito- Senti na pele parte desse 
problema. Saiba V. Ex:' que sirito o problema do 
Nordeste não como parte do problema, mas co
mo brasileiro, e, por isto mesmo, sinto esse_ pro
blema como um todo. Use deste seu amigo, deste 
seu companheiro, deste seu admirador neste em
perlho que V. ~ faz parã resolver Os problemas 
do Nordeste, porque o dia em que resolvermos 
o problema do Nordeste, sem dúvida alguma ala
vancaremos o proceSSo de: desenvolvimento do 

--Brasil, e O Brasil; qUe rlasceu com 6 destino de 
ser grande, será ainda- muito mai9r. Agradeço a 
V. Ex' o PrivilégiO do aparte. 

__ O SR._!"''~ ~Q-~enador Ronan 
Tito, em primeiro lugar, devo dizer que, neste 
aparte, V. Ex" sintetiZoú-imiito bem que os proble
mas não são do Nordeste, e sim do Brasil. 
Lembro~me de muito bem, de um projeto do 

grande brasileiro, Ministro Getúlio Vargas, José 
Américo de Almeidã, que diZia - Como muito 
bem V. Ex• acaba de citar - que a Califórnia 
é. um estado seco como o Nordeste brasileiro, 
mas a irrigação tranformou e, como num milagre 
a Califórriia abastece, hoje, a grande nação norte
americana. Então, se o grande brasileiro, o Minis
tro d~ Viação e Obras Públicas do Governo de 
Getúlio Vargas, tivesse executado a irrigação n6 
Nordeste, este País teria hoje, nesta região, o gran
de celeiro para a alimentação do povo brasileiro. 

V. Ex" tem toda razão, o problema do Nordesteé 
um Problema nacionaL-Agrãdeço" a V. Ex' ·este 
aparte, que muito ·nos ajudará a resolver esses 
gral(es problemas do nosso País, principalmente 
os da área mais subdesenvolvida desta Nação, 
o Nordeste brasileiro. 

O Sr. Alexandre Costa- Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Com muito pra
zer, meu amigo e Senador do Maranhão, Alexan
dre Costa. 

O Sr. Alexandre Costa - Nobre Senador 
Ney Maranhão, já dera v._ Ex:' os parabéns e disse 
da rriinbaaJeQria-ãO--Vê-lo nó- Senado Federal. 
Congratulo-me Com-v. ~pelo discurso que faz. 
Velho Companheiro da década de 60 mi Câmara 
dos Deputados, acostumamo-nos a essas lutas. 
Se -o- Nordeste é um problema do Brasil - e 
tainbém conCOi'dO -=-;-o Brasil ainda não viu isto, 
tampouco os Pãrlameniares. V. Ex-' é testemUnha 
das resistências que, num- paSsado que já vai lon
ge, encontramos pará convencer o CongreSso 
Nacional de que o Nordeste era um problema 
do Brasil, e até hoje não conseguimos conven
cê:..Jo. Enquanto nãO pudermos convencer, temos 
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q-ue itfUta'mdo, tenlos êjue ir falãndo. -Parabenizo 
V. Ex:' hoje, nesta Casa, porque será mais uma 
voz, mais um pingo d'agua que vai batendo na 
Pedra: 

O SR. NEY MARANHÃO - QUe tanto bate 
até que fura, se lutarmos para isto, S_enador. 

O Sr. Alexandre Costa- que vai batendo, 
vai batendo, e _espero que fure essa pedra - que 
será aquela pregação que fez o Senador Ronan 
Tito- 9e._o povo bréisileiro e de os CónQre5sfStas 
compreenderem que o Nordeste é um grande 
celeiro capaz também de resolver os grandes pro
blemas do Brasil e se ater aos seus problemas 
dé: hoje. Ao formular os parabéns e as congratu
lações pelo discurso que faz, digo, mais uma vez, 
da alegria de revê-lo, velho Companheiro de lutas, 
e por ver aqui formar mais um nordestino n~sta 
gra_nde batalha, para que possamos, um dia, ver 
O Nordeste brilhar neste País. -

O SR. l'IEY MARANHÃO ~ Agradeço a V. 
Ex~ nobre Senador e Companheiro Al~xandre 
Costa, principalmente pela experiência que V. Ex" 
tem no Parlamento brasileiro. Muito _enriquece 
meu pronunciamento e é mais um aliado sincero 
e incondicioilal que temos para defender as gran
des causas deste povo injustiçado do Nordeste 
brasileiro. 

Er"a o- que--tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

Durante o discurso do Sr. Ney Mara
nhão o Sr. Dirceu Carneiro deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pela Sr. 
MárioMaia · 

O SR. PRESIDEI'ITE (Mário Mala) - Con
Cedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. 

O SR. R(JYBACELAR (PMDB- BA. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. PréSidente, Srs. 
Senadores: 

O Nordeste é tão iinportante para o Brasil; para 
os nordestinos, como também o problema ener
gético é de -importância fundamental, principal
m_ente ·em Selrãtando da situação de Xingô, Pedra 
do CavalO, e tantas outras hidrelétricas que estão 
eril C::óo,strií_Ção, para o deSenvOlvimento do Brasil. 

Por isto, Sr. Presidente, que tecerei alguns co
mentários sobre ã Usina Hidroelétrica de Xingó 
abgl-dada, hoje, c-om- tanto brilho, Pelo eminente 

_g_ _ _grande Senador pelo EStado de Pernambuco, 
Ney Maranhão, e sobre a Usina Hidroelétrica de 
Pedra do Cavalo. 

Sr. Presidente, Srs. Sénadores, há já algum tem
po esta Casa tem ouvido, como acabou de ouvir 
pelo Senador Ney Maranhão, não a palavra solitá
ria, mas o·coro de vozes uníssonas na admoes
tação freqüente de que o Governo federal precisa 
empenhar-se com seriedade e sinceridade para 
evitar que ó Nordeste_ venha de novo a sofrer 
as agrUras do racianamento de energia elétrica 
que, muifu--pfoVaVelmente, 8tirigirá a região nos 
próximos cinco anos·, trazendo conseqüências ex
ponencialmente mais gravosas que aquelas de
correntes do racionamento de 1986-87, isto é, 
se a hidroelétrica de Xingó nãõ eritrar em funcio
namento no começo da década de 1990. 

Não somos insensíveis aos esforços levados 
a efeito diuturnámente pelos homens do setor 
e à competência com que estes mesmos homens 
têm administradO magros recursos na -bUsca de 
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soluções mágicas que penr.itam a continuidade, 
em ribno mínimo, dos investimentos e _do forneci
mento de energia elétiica. Somos teStemunhas 
do que se fez quando da instituição do Programa 
de Emergência para suprimento de energia E1é
trica ao Nordeste que previa a aplicação de quase 
um bilhão de dólares no ano passado e no corren
te, em reconhecimento da "necessidade de medi
das emergenciais que evitem -o processo de dete
rioração da base industrial nordestina, construída 
mediante mobilização de esforÇoS e incentivos 
a nível nacional, onde se investiu considerável so
ma de recursos da sociedade brasileira" - na 
expressão do Ministro das Minas e Energia, Aure- · 
liano Chaves. 

Paralelamente_ a este esforço regional, locali
zado, temos conhedmeto de iniciativa mais am~ 
pia, o Plano_ de Recuperação do setor Elétrico 
- PRS, O qua], a partir de 1985, e após Várias 
revisões, vem propondo alternativas que_ viabili~ 
zem, a curto e médio prazos, o programa de inves~ 
timentos neste setor, de fundamental importância 
ao desenvolvimento da economia nacional. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estar~ 
rece saber que às vozes que ecoam neste Con
gresso, às quais se une o brado dos GoVerrios 
estaduais, das classes consumidoras e produto
ras, das empresas construtoras e fornecedoras 
das obras públicas, estarrece saber que ao esforço 
mesmo dos responsáveis pelo setor elétrico --.,; 
corno, de resto, os de outros setores estatais -
responde, então o primeiro escalão do Governo, 
ao qual agrego as autoridades econômico-finan
ceiras, com o descaso, com a incompetência, 
com o escárnio e, até mesmo, com a descabida 
tolerância em face dos desmandos, a corrupção 
e a prevaricação no trato e no uso da coisa pública. 

Exatamente isto é o que estamos presenciando, 
em relação ao Plano de Investimentos no Nor
deste, que inclui, com destaque, as obras de im
plantação da hidroelébica de xingó e a conclusão 
da Usina hidroelétrica de Pedra do Cavalo, na 
Bahia. 

A Usina de Xingó como muito bem disse o 
eminente senador Ney Mªrél[lhão é- essencial para 
a região, é essencial para o Brasil completando 
o aproveitamento do potencial energético do Mé
dio e Baixo São Francisco. Projetada dentro de 
uma perspectiva de suprimento pleno aos Esta
dos do Nordeste, teve esta usina o início das obras 
seguidas vezes adiado no períQdo de 1982 __ at~ 
seu inicio efetivo em março de 1987. Jã em agos
to do mesmo ano, o Presidente José Samey acio
nava o dlspositivo de desvio do leito do rio São 
Francisco para continuação das obras, com enor
me repercussão em toda a imprensa nacional, 
Nesse dia, 12 de agosto, o Correio BrazUiense 
destacava o evento e reproduzia o texto da entre
vista do Governador de serglpe que afirmava ser 
a construção da Hidroelétrica de Xingó-palavras 
do eminente Governador - "fundamental para 
combater o défict de energia que terminou sub
metendo a nossa região a um longo racionamen
to com reflexos negativos para a população e 
as atividades industriais". A entreYista continuava 
ainda com a afirmativa de que "a despeito das 
dificuldades conjunturaiS -nãO podemos deixar de 
reconhecer o esforço do Presidente para conso
lidar o regime democrático, resolver impasses 
econômclos e melhorar o nível de vida da popula
ção", permitindo ao Governador a defesa de um 

mandato de cinco anos para samey "porque num 
prazo menor nenhum governante é_ capaz de exe
cutar satisfatoriamente O seu programa de go-
verno''. 

Pois bem, Sr. Presidente," Srs. Senadores, os 
impasses económicos não foram resolvidos, o 
nível de vida da população despencou e apesar 
disso, oS- seguidores de Samey postulam aberta
mente _um mandato de _seis anos. As obras da 
Usina de Xingó sofrem ameaças de paralisação 
desde março deste_ano, porque os pagamentos 
devidos às empreiteiras superam a casa dos seis 
bilhões de cruzados, fato este que vem preocu
pando todos os segmentos da sociedade nordes
tina. Tal paralisação causará, certamente, mais 
atraso na entrada em operação da usina, com 
insuportável aumento nos_ riscos de racionamen~ 
to, a partir cre 1992, o-desemprego de mais de 
quatro mil homens além dos 800 já dispensados. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

_ OSR._RUVBAC.ELAR-Ouçoonobre"Sena
dor Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Ruy Bacelar, 
V. Ex" eStá trazendo a esta Cas-ã iema de grande 
importância, como di~a muito_ bem o Senador 
Roilan Tito, não só ·para o Nordeste, como para 
o Braªil. Quando_ V. EX- dta o Problema da falta 
de verba, todos sabeii1os__que a maioria dos Go
vernos estaduais não pag'a aquela parcela, está 
devendo milhões e milhões de cruzados à Eietro
brás, o que significa o atraSo de todas as obras 
importantes deste País. E, ·como bem V. Ex" eStá 
citarido neste discurso de grade ifnportância para 
o Nordeste, o responsável por isto ê o Governo, 
que tem obrigações de cobrar essas importâncias, 
pois o seU não pagamentO está prejudicando tre
mendamente este projeto. Assim sendo, congra
tulo-me com V. ~ por éste pronunciamento e, 
como no_rdestino, representO mais uma- voz na 
defesa intransigente dos projetas de grande im
pórtãrléià j:farà-O Nordeste, na questão da energia 
elétrica. Parabenizo V. ~ pelo seu pronuncía-
mento. -

O SR. RUY BACELAR - Agradeço a V. Ex' 
eminente Senador Ney Mãranh8o. Irei focaJizar 
esse problema do não pagamento, pelas filiais 
ou concessionárias da Eletrobrás, do que ê devi
do, significando, sem dúvida, um desmando do 
Governo a faJta de cumprimento das leis civis 
neste País. O GovernO" esta desacreditado, nin
guém respeita ninguém neste País, ninguém obe
deCe nlãiS às leis, -prirlcipalmente os órgãos esta
duais e órgãos federais. 

Dando prosseguimento, Sr. Presidente, quero 
dizer aos Srs. Senadores que se sabe que estas 
obras foram licitadas a um consórcio formado 
pelas empresas CBPO, Constran e MendesJúnior. 
Entretanto, não são estas empresas que se acham 
em maior penúria, graças à sua grande capaci
dade financeira, capaz de amortecer tais golpes. 
Acham~se mais ameaçadas as pequenas subem
preiteiras loca!s, destacando-se, entre elas, a Er
gon SA, da Bahia; Incosa e integral, do Ceará 
e a Sotil, de Pernambuco, que já informaram à 
CHESF n~o terem mais condições de continuar 
pagando aos empregad()s. 

De outro lado, a CHEsF, ila pessoa de seu 
Presidente, informa que aguarda recursos prove-
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nientes da Eletrobrás, que, por sua_v_ez, aguarda 
a boa vontade dos Ministros da Fazenda e da 
SEPLAN-PR, que só falam em cortes lineares nO 
Orçamento da_ União e das estatais. Aléril disso, 
Srs. Senadores, observem a contradição: os valo
res- devidos à Eietrobrás, decorrentes da Reserva 
Geral de Reversão - RGR, e da Reserv~ã Geral 
da Garantia - RGG, atingiãln em -abril Pãssado 
56 bilhões de cruzados. valores esses _cobrados 
dos consumidores, com destinação específica de
terminada por lei, representando, portanto, apro
priação indébita. 

O Sr. Nabor JúniOr - Permite V. EX~ um 
aparte? 

O SR. RUY BACELAR - Tem o aparte o 
ilustre Senador pelo Estado do Acre, meu Colega 
e meu amigo, Senador Nabor Jún(or. ~-

~ ~ 

O Sr. Nabor Júnior- v. Ex~ _e~- proferindo 
um discurso que aborda, inquestionavelmente, 
um dos temas mais atuais do nosso País, a carên
cia de energia elétrica para promover o desenvol
vimento ec01í6inicO e sOciãT,- Pri-rídPafment~ rios 
Estados do Norte e do Nordeste. Em um trecho 
do seu discurso, V. Ex' se reporta à falta de paga
mento desses fundos," que são inserídos nas COn
tas dos consumidores de energia e que estão 
sendo retidos- pelos Estados, não sendo repas-
sados à Eletrobrás, para tambêm custear a manu
tenção das usinas de energia elétrica a óleo diesel 
existentes em Estados do nosso País, como é 
o. caso do Acre, que, basicamente, depende da 
transferência de parte desses recursos para a ge
ração de energia nas suas diversas cidades. AtJ 
congratular-me com V. Ex" pela abordagem desse 
importante tema, lembro também a necessidade 
de maior rigor do Governo junto a esseS Es.tados 
que estão agindo de maneira inadequada, utilizan
do-se de um recurso que não é deles próprios, 
e até mesmo a venda da energia que o Governo 
Federal faz,. através_ da Eletrobrás, pãra grandes 
Estados como São- Paulo, Paraná, Rio de Janeiro 
e Minas Gerais. Sequer O fomeclinento dessa 
energia gerada pelas usinas que foram construí~ 
das com o recurso de toda população brasileira 
está sendo pago ao Governo Federal. Se o Gover~ 
no continuar tergiversando no sentido de não co
brar dos Estados_J!SSe Fundo,. o RGG a que V. 
~ se reportou, e_ também o próprio consumo 
de energia gerado por ltaipu, Urubupungá, Três 
Marias e outras hidrelétricas constrUídas pelo Go
verno Federal, isso vai _ocasionar um prejuízo mui
to grande aos Estados que dependem da transfe
rência desses recursos para a manutenção das 
suas usinas. Congratulo-me com V. Ex" e apro
veito a oportunidade para exigir do GoVerno Fede
unto a esses Estados devedores, para que norma
lizem o pagamento desses fundos que arrecadam, 
e também· o próprio consumo de_ energia que 
a Eletrobrás vende e eles não estão recolhendo 
aos cofres daquela empresas. Muito obrigado a 
V. Ex" pelo aparte. 

O SR. RUY BACELAR- Eminente Senador 
Nabor Júnior, V. Ex~', tem toda a razão quando 
diz que é necessário que o Governo Federal exija 
o .cumprimento das leis. Mas para que o Governo 
Federal, o_ Governo do Presidente José Sãrney, 
assirp_p_ fJ?esse, precisafia de legitimidade, força 
e pulso, mas é justamente o que lhe está fahando, 
porque lhe falta o respaldo popular, daí o descuro-



Maio de 1988 DIÁRJO DO CONGRI:'SSQ NAÇIONAL (Seção 11) Sexta-feira 20 1.447 

primento -completo: das leis neste País. São Paulo 
não paga, Minas Gerais não paga. E, pior do qu 
e isto: li hoje uma declaração do Presidente da 
CHESF, que ontem deU wna entreviSta no Estado 
do Ceârá, dizendo que as concessionárias da pró
pria CHESF devem hoje 27 bilhões. São essas 
empresas de energia elétrica. No caso da do Cea
rá, não sei o nome, nias é-uma empresa Conces
sionária, consumidorà da CHESF, que re\>-ende 
essa energia aos industriais, aos consumidores, 
à população em geral, e que devia só ao ceará 
2, 7 bilhões. O débito, hoje, desses Estados pare
ce-me que são dez - com a própria CHESF 
já ã.tinge a quantia de 27 bilhões, afora aquilo 
que as grandes concession·áriaS, principalmente 
de Minas e São Paulo, devem à Eletrobrás, foi 
pago pelo consumidor, recurso esse que deveria 
ser transferido, como V. Ex" diz, para a CHESF 
e outras empresas, como a Elefroilorte, irias que 
não é transferido; infelizmente, por falta de pulso, 
de credibilidade, porque este Governo eStá bem 
desacreditado, a nível de governos estaduais, tam
bém essas empresas já não acreditam mais, 
quanto mais o povo_desta_Naç_ãQ,_E_or isso é que 
creio firmemente estar na hora de_ nós, Consti
tuintes, se quiseirnos Coritíflilar eiri sintOnia com _ 
a_ vontade do povo brasileiro, fiXarmos urgente
mente eleições para que o novo Presidente, que 
virá, por certo, eleito pela grande maioria do povo 
brasileiro, com a legitimidade que as umas darão 
a esse novo Presidente, possa, dé fato, fazer com 
que as leis sejam cumpridas neste País. 

O Sr. Nabor Júnior- Gostaria _que V. ~ 
me oferecesse nO:Yar:n~J:e um aparte. 

O SR. RUY BACELAR - V. EX• i:ontinua 
com o aparte, nobre Senàdor. 

O Sr. Nabor Júnior- Gostaria de acentuar 
o fato de que esse problema não advém destP. 
Governo atual, é antigo. Talvez venha de governos 
de vinte anos atrás. Há neces_sidad_e de maior rigor 
por parte do Governo atual, no sentido de essas 
empresas concessionárias saldarem seus débitos 
junto à Eletrobrás. Também temos que levar em 
consideração o fato de que os Estados que são 
devedores às empresas concessionárias nã.o terão 
razão de reclamar que o Governo nãó esteja tam
bém cumprindo com o cronograma de repasse 
de recursos para a implementação de novas uni
dades geradoras de energia. Se eles_estão deven
do esta soma fabulosa a que se reportou V. Ex•, 
também não têm muita razão de estar reclaman
do que o Governo federal não esteja fazerido no
vos investimentos nesses E$taclos. ~.- _ -

O SR. RUY BACELAR - Agradeço a V. EX" 
o aparte, que engrandece e emoldura meu mo-
desto pronunciamento. -

Nobre Senador Nabor Júnior, isso vem de mui
to tempo, não é culpa do atual G_overnO. Mas 
este Goveino que aí está Pelo capricho do destino, 
porque quem deveria estar era Tancredo Neves 
e que, por um determinado tempo enganou o 
povo brasileiro, era a esperanÇa de todos nós. 
Lembra-se V. EE daquela meritória carripanha 
das diretas e, depois, o p-OvO entendeu que deve
ria, mesmo através de um colegiado, de uma elei
ção indireta, fazer Tancredo Neves Presidente da 
República. Mas, infelizmente, a esperança do povo 
se esvaiu, porque o atual Pre_sldente_negóu tudo. 

que era possível-fazer por este País e pelo _seu 
povo. ---- -

Sr. Presjdente, Srs. Senadores. dando continui
dade ao meu _ _4i~ç:ur_s_o.,_ [alava das ded_arações 
do eminente presidente da CHESF, engenheiro 
José Caflos Aleluia. S. 8' declarou, há poucos 
dias, no jornal Gazeta ~ Alagoas, de 3.1.:-_4_88, 
CQITl espanto e indignação, veja bem, Sr._ Presi
dente, e veja bem, senador Nabor Júnior, são 
dedara~ão de ym. alto funcionário dp_ governo 
federal -, veja bem o que o Presiden_te dessa 
empresa diz: 

''A retenção de recursos do setor elêl;riç_o 
pelas conc_essionárias_ d_o_ Centro~Su(-S_~Õ 
Paulo em primeiro lugar, está levando a uma 
des_organização tão grande o setor elétrico 

-que o Banco _Mundial desistiu de_ fazer um 
-empréstimo de 500 milhões de dólares indis-
- pensáveis para os investimentos deste ano." 

E-concluiU-o Presidente-José Carlos Aleluia, 
falando ao merit.Oso periódico - veja bem, Sr. 
Presidente, a que desordem chegou este País, 
com_o GoVerno Que aí está, as palavras são de 
um grande funcionário, quase ministro do Nor-
d~ste: -- -- - -

"Quem vai querer emprestar dinheiro a um 
_-_Pais que vive em tamanha desordem?" 

-Es!:ª constataçã_o é também nossa. de toda esta 
Casa, de todo o povo_ braSileiro, da sodedãde, 
_e_ de longa data, mas quem a expressa, agora, 
em todas as letras, é _um homem do próprio Go
verno, testemunhando o descalabro moral em 
que este Governo se meteu. 

-É preciso lembrar, Sr. Presidente e Srs. Senado~ 
res, que, do fundo _formado pelas reservas há pou
co referidas, a CHESF deixoU de receber, até ago
ra, 7,5 bilhões de cruzados, quantia que pode 
chegar a 18 bihões este ano, caso continue o 
boicote, aniscando, assim, a continuidade de suas 
obras, principalmente Itap_arica, Xingá e Pedra do 
Cavalo. - -- -- -

Mais uma vez, Srs. Seriadores, é o Nordeste 
_fin<Jnciando os Estados mais ricos do Sul, afora 
os 27 bilhões que as empresas estaduais do Nor
deste devem à CHESF. 

0- País vive, Srs.. Senadores, beril- reConhece
mOS. uma crise_ económica_ que considero séria, 
e o GovernO- feâera1 - é bani que se diga de 
uma s6 vez-"éO principal responSável pela admi
nistração_ dessa crise, o que não é fácil tarefa. 
Os desmandos e desacertos dessa administração 
fi~- pe_JI!li~em Visl~mbr~r até_ onde o primeiro es
êalàõ áõ_ Governo Se apercebe da graVe. cÔIÍji.ni.
tura e do peso de sua responsabilidade. E digo 
_isto para concluir que o Governo não tem um 

- conceito exato do que seria prioridade. Alguns 
setores ou algumas obras ou programas deveriam 
ter prioridade. É natUral, é Jógicõ: -Pergunto eu: 
será que uma obra com cerca de 82% de seus 
investimentos tOtaiS já írnplantãdos, errl"uffi setor 
de b~e como o elétrico, numa região que corre 
ç.Qntinuadp _rjs~o de racionamento, s-erá que essa 
obra não deveria ter prioridade, por exemplo, em 
r:elaç_áo_às obras da malsinada ferrovia Norte-Sul? 
Não estou mais falando de Xingó, Sr. Presidente, 
rnas da usina hic:Jrelétrica de_ Pedra_ do Cavalo, 
local_@_d_a no rio Paraguaçu, a 11 O km de Salva
dor, Bahia. 

A situaÇão desta usina é bem_ específiCa, embo
rá-pouto COnhecida, e por isso vale a pena recor
dar. _ _rapidamente, sua história. 

O complexo de Pedra do Cavalo teve_ iniciada 
sua constl:_ução em_19I8~ composto "di diversos 
sistemas_i(ue lhe propidarão_umaub1iz_ação múlti
Pla: um sistema de barragem e diques auxiliares; 
vm sistema extravasor _(vertedouro em estrutllra 
de concreto) para controle de vazões e níveis de 
água; um sistema de geração de energia elétrica 
com tomadas de água, condutos e casa de força; 
um sistema de transmissão de energia elétrica 
com _subestação e linhas de transmissão; sistemas 
de captação e bombeamento de água; sistemas 
de.adUçã9 de água pari Sàlvador, Feira de San
tana e Zona Fumageira; sistemas de irrigação e 
de transporte fluvial". 

o-Projeto faz parte do "Plano de Valorização 
de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraguaçu", 
conduzido pela C6rripanhia de Desenvolvimento 
do Vale do Paraguaçu- DESENVALE, criada pa
ra eSte fim. 

Os custos inicialmente previstoS para viabilizar 
o_ empreendimento foram objeto de inúmeros 
ajustes ao longo do desenvolvimento_do projeto, 
tendó alcançado, nos dias de h()je, a cifra de aprO.: 
xiniadamente US$ 916,6 rTu1hões cónlo se veTá 
mãis à frente, no segmento que trata dos aspectos 
financeiros. 

O estágio atual caracteriza esta obra como em 
fase final de construção, uma vez que as obras 
civis da barragem estão concluídas, o enchimento 
do reservatório çompleto e a adutora __ _de águas 
até Salvador quase pronta: Para -a geração de 
energia, falta ainda construir a casa de força, os 
condutos forçados, o canal de fuga e o edifício 
de administraç_ão, bem ~como_ a motori2;açãÕ d.,. 
usina, obras estas orçadas pela CHESF em cerca 
de 170 milhões de dólares. A primeira etapa prevê 
a entrada das duas primeiras turbinas- de um 
total d~ s_E:is- em_ março e julho de 1992. . _ 

ConSiderada a escassez. de recursos disponíveis 
ao setor e_létrico, pode-se antecipar que esta usina 
será tam~ém discriminada na sua prioridade ape
sar de ter papel importantíssimo no suprimento 
da área metropolitana de Salvador, como usina 
de Ponta. lnformaç:õ_es do presidente da CHESF 
dão conta de que já existe atraso no cronograma 
de obras devido, f1,1ndamentalmente, à indeftnição 
das fontes de financiamento, apesar do interesse 
da Onião Soviética e Finlândia em financiar o pro
jeto. 

Entretanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
preo_cupa muito mais a situação financeira do Es
tado d;:~ Bahia, o qual já investiu um total acima 
de 900-m1lhões de dólares, Com as dívidas decor
rentes superando 550 milhões. Hoje, o Governo 
estadual_ arca com- a responsabilidade pela con
clusão dess_eprojeto, desse complexo-iniciado em 
administrações passadas, que lhe deixaram uma 
obra incompleta e o tremendo endividamento de 
um projeto que deveria estar, em sua maior parte, 
a cargo do Govetno federal, por seus objetivos 
específicos: gefação de eletlicidade, controle de 
cheias,_ irrigáção, navegação etc. 

sr: Presidente e srS. Senadores, o Estado da 
Bahia e nós, os representantes do povo baiano 
e, por ampliação, do povo sofrido do Nordeste, 
apelamos ao GoVerno que 'ti.Í ~stá, apelamos às 

_autoridades_ ilustres~.gue administram o setor elé
trico, no s_entido de__gue se conscientizem da irn-
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portância da energia elétrica para o Nordeste_ e 
liberem os recursos-ne_c:_essártos à _continuidade 
das obras das hidrelétricas de XiriQó- e de Pedra 
do cavalo. -

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex" um 
aparte? 

O SR. RUY BACELAR - Dou o aparte ao 
grande homem baiailo, e também Senador pelo 
Estado do Rio de Janeiro, Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - Queria juntar a 
minha voz à de V. ~. pois tive a oportunidade 
de visitar as obras- da hidrelétrlca de Pedra do 
Cavalo, lamentando q:ue ainda não tenha sido 
conduida aquela obra inídada há tantos anos e 
que tantos benefícios trará à pOpulação baiana. 
Espero que o apelo de_ V. Ex;\' seja, afit1al, atendido 
e os recursos sejam dados para a conclusão_ da
quela obra que não é de um governo, é de um 
Estado e de um povo que busca melhores condi
ções de vida. Vamos esquecer os nomes dos go
vernadores e vamos pensar na Bahia e no que 
essa obra representa para o seu desenvolvimento 
e, conseqüentemente, para o desenvolvimento do 
Brasil. 

O SR. ROY BACELAR -Agradeço a V< Exo 
o aparte. Espero que o seu apelo, que se junta 
ao de todos nós, nordestinos, seja ouvido pelo 
eminente Senhor Prestdente da República. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite V. EX' um 
aparte? - -

O SR. ROY BACELAR - Concedo o aparte 
ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão - Peço licença a V. 
Br para dizer, nesta magnífica õra:ção que está, 
neste momento, pronunciando no Senado da Re
pública, e que é de interesse para: o Nordeste, 
que a Companhia de Elétilcldade de Pernambu
co, CELPE. ri.ão deve Um tOstão à CH:ESF porque 
vários governadores que passaram pelo meu Es
tado, inclusive o Senador Marco Maciel, e o atual, 
GõVeinador Miguel Arraes, tiveram sempre o cui
dado de estar em dia com essa Companhia para 
poderem ter autoridade de exigir aquilo a que 
Pernambuco tem direito. Era_ este o aparte -que 
queria que no discurso ·de V. Ex• ficasse inserido. 
Muito obrigado. 

O SR. ROY BACELAR --Agradeço, mais 
uma vez, eminente Senador Ney Maranhão, seu 
aparte, e espero que as .demais empresas dos 
Estados nordestinos sigam o exemplo salutar da 
Celpe, de Pernambuco. 

·COntinuaremos lutando, e para isto conto com 
o apoio desta CaSa e, -de modo especial, da repre
sentação dos Estados do Nordeste, a qual tem 
demonstrado uma solidaridade acima de quais
quer o_utr_os interesses, por mais legítimos que 
sejam, quando se trata_do bem de nosso povo, 
para que o Governo Federal assuma, no cas_o 
do complexo de Pedra do Cavalo, responsabi· 
lidade pelos dispêndios já efetivados com encar
gos desproporcionais à capacidade financeira do 
Estado da Bahia. (Muito bem! Palmas.} 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Na ses
são do dia 10 óltimo rot lido o Requerimento n~ 
45, de 1988, d.e autoria do Senador Ney Maranhão 
e outros Srs. Senadores, sollcitando que em data 
a ser oportunamente marcada, seja realizada uma 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

sessão especial do Senado destinada a reveren
ciar a memória do Senador Antonio Farias. 

O requerimento deixou de ser votado naquela 
ocasião, por ra1ta de quOrum. 

Passa-se, agora, à votação do requerimento. 

Efn votaÇão: _ __ -
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.} 
Está aprOvado. 

-- -Será cumprida da deliberação do Plenário. 
-0 SR. PRESIOEI'ITE (Mário Maia) - Sobre 

a mesa, expediente qué será lido pelo Sr. Primeiro-
Sé<:retáriO. ' 

É lido e _aprova_do o seguinte 

REQUERIMENTO 
1'1• 46, de 1988 

Brasilia, 16 de maio de 1988. 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissão Espe

cial, criada_atraVéS dó Requerimento 73 de 1987, 
com ãJiriãJiâade d~ "levantar o grau de estatização 
da economia brasileira e participação das empre
sas estataiS no endividamento externo e interno 
do País'", venho, pelo presente, solicitar a Vossa 
Excelência, a prorroga~ão por mais 90 (noventa) 
dias do prazo concedido a esta ComiSsão que 

-se encerrcirá dia 30- do corrente. 
hpfovelto-a- oportunidade para renovar a Vossa 

ExéeJêTida; protestos de estima-e apreço. ~ Ira-
pti3rt Costa Júnior, Presidente -

O SR. !'RESIDEI'ITE (Mário Maia) - Apro
vado o requerimento, fica prorrogado o prazo da 
Comissão pelo tempo solicitàdo. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Mário Maia) - Esgo
tado o tempo destinado ao Expediente, passa~se 
à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 'Primeiro-Secretário. - - -

-· ---~ lido ~ a~~-o~a~~~ se~uinte 

REQ()ERJMEI'ITO 
---- ~ 1'1• 47, de 1988 

1'_!~~-~rmos do arll98, ~nea d, do Regimento 
Interno, reqo.eiro inversão da Ordem dO Dia, a 
fim de que a matéria constante do -ltem 2 Seja 
subrrietida ao Plenário em J9lugar. 

Safa- daS-SesSões, 19 de maio" de f988-:-- Nel
son Carneiro. 

OSR.PRESIDENTE(MárioMaia)-Emcon
seqüênda da _aprovação do requerimento_, pas
sa-se à_ apreciação do Item 2; 

Votação, em turno únic_o, do Projeto de 
Lei da Câmara n' 24, de 1988 (n' 408/88, 
na- Casa -de Origem),-que dispõe sobre as 
medidas de proteção e amparo às vítimas 
das enchentes e desabamentos ocorridos 
nos Estados do Rio de Janeiro e Acre e de 
fomento _às atividades económicas das áreas 
atingidas, tendo 
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PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pie~ 
i1ári0. 

--A matena constôü da Ordem do Dia de sessão 
anterior, tendo sido sua votação adiada por falta 
de_ quorum. 

Em votação o projeto,-em turno único. 
Os SrS. Séi1adOres que o aprovam queirain per

rnanececer sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 
A matéria ;~;i à sanção. 

É o s uinte o proJeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 24, de :f 988 

(N' 408/88. na Casa de origem) 

Dispõe sobre as medidas de proteção 
e amparo às vítimas das enchentes e de
sabamentos oconidos nos Estados do 
Rio de Janeiro e Acre e de fomento às 
atlvidades econôrnlcas das áreas atingi
das. 

ó CongreSs_o NaciOnal decreta: -
_ ArC_ r~ -_~ __ pessoas físicas e jl,ll'Ídicas residen
tes a domtciliadas nos municípios dos Estados 
do RIO de Janeiro e Acre, cornprovadamente atin~ 
gidas pelas enchentes e desabamentos ocorridos 
no mêS-de fevereiro de l988;e que tenham sido 
diretainente atingidas ou prejudicadas pelaS mes
mas, ficarri assegurados os seguintes benefícios: 

1-deferimento, pelo prazo de 1 (um} ano, das 
dívidas contraí~as com quaisq_u~r instituições fi. 
nanceiras, observadas as regras contratuais; 
n- parcelamento, em até 24 (vinte e quatro) 

meses, das obrigações tributárias e fiScais com 
vencimento entre fevereiro de 1988 e janeiro de 
1989, ressalvados os critérios em vigor ncis -casos 
de parcelamento; _ 

UI-liberação, pelo prazo de 1 (um) ano, dos 
depósitos, corrigidos, no Programa de Integração 
Social - PLS, e no Programa de Assistência ao 
Servidor Público - Pasep, e das cotas do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço- FOTS; --
--IV-suspensão, por 24 (vinte e-quatro) meses, 
dos pagamentos devidos ao Sistem~ Financ:eico 
de Habitação - -SFH, desde que comprovados 
dS -efetívOs o_u iminentes danos ou prejuízos eco
nómicos aos imóveis, provocados pela inclemên
cia das águas, ou quaisquer fenômenos nablrais 
delas decorrentes. _ 

Art. 2~ Na identificação das pessoas tisicas
e jurídicas atingidas pelas intempéries será solici

-tada-a cooperaçao do Governo dos Estados do 
Rio de J_a_neiro e do Acre e dos municípios situa~ 
dos nas áfeas flageladãs, recorrendo-se, se neces
sário; para comprovação -efetiva dos danos, aos 
cad~!famentos_ reªlizados pelos órgãos de assis
tência que socorreram as vitimas à époi:a das 
respectivas inUndações. 

Art. 3~ ESta lei entra em vigor na data de sua _ 
publicação. 

Arl 4° Revogam-se as disposições e(ll con
trário. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Mário Maia) - Volta
mos ao lte_m_t da pauta: 

Votação, em turnO único, do Projeto de 
Lei da Qmara n' 9, de 1988 (n' 206/87, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a con-
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cessão de bolsa-auxilio ao atleta amador e 
dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL; proferido,eril Ple-
nárro, com emenda que oferece. · -

A matéria constou da Ordem do Dia de sessão 
anterior, tendo sido sua votação adiada por falta 
de quorum. 

En1 votação o projeto, em turno único, sem 
prejuízo da emenda. 

Os Srs. Senadores que o_aprovam queiram per-
manecer sentados. (Pausa.) ' 

Aprovado. 

O Sr. Ruy Bacelar- Sr. Presidente,:solicito 
verificação de vo~ção. 

O SR- PRESIDENTE (Mário Maia) - Será 
feita a verificação solicitada pelo nobre Senador 
Ruy Bacelar, que _é r~imerytal. ~ ~ _ 

Sendo evidente a falta de quorum no momen
to, a Presidência vai suspender a sessão por 1 O 
minutos, acíonando as campainhas para Chama-
da dos Srs. Senadores a Plei'lário. · 

Está suSp-ensa a Sessão. 
(Suspensa às 12 horas e 5 minutOS, .:7 Ses

são é reaberta às 12 horas e 20 rriinr.itos.) 

OSR. PRESIDENTE (Francisco Roll~berg) 
~Está reaberta a sessão. 

Não há quorum para votação. A votaÇão do 
projeto fica adiada, juntamente com a dos itens 
em fas_e de votação. 

São os seguintes __ os Jte_n_s cuja vptação 
é adiada. · · 

3 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de 
Lei da Câmara n9 7, de 1988 (n<.> SJ81/86, 
na Casa de oriiJerrl), -de iniciativa do Senhor 
Presidente da República,· que cria a 1 & Re
gião da Justiça do Trabalho e o respectivo 
Tribunal RegionaJ do Trabalho, institui a cor
respondente Procuradoria Regional dO. Minis
tério Público da União junto à Justiça do Tra-
ba1ho, e dá outras providências, tendo __ 

PARECER FAVORÁVEL, prorerldo em- pfe:, 
nário. 

4 

Votação, em primeirO turno, do Projeto de 
Lei da Câmara n" 14. de 1988 (n• 3S1!88. 
na Casa de origem), de inidativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre· 
a criação de cargos na Secretaria do Tribunal 
de _Justiça do Distrito Fed1~ral e -dá outras 
providências, tendo _ _ + 

PARECER FAVORÁVEL; proferido em Ple
nário. 

5 

Votação, em turno único, do Pa~er n? 
2, de 1988, apresentado pelã-Comissão Es
pecial, concluindo que não deve ser Objeto 
de deliberação a Denúncia s/n9, de 1988, do 
Senhor Deputado Gerson- :Peres, contra o 
Doutor José Paulo Sepúlveda Pertence, Pro
curador-Geral da República. 

6 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n~ 37, de 1988, de autoria do Senadpr IÍamar 
Franco, solidtando, nos termos regim~ntais, 
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ao Ministro Otefe da CaSa CMI da Presidên
- cia da Repúblíca, informações a reSpeito da 

Secretaria Especial de Ação Comunitária -
· SEAC, a fim d~ ii'lstruir o estudo do_ Projeto 
~e L~i da Ç~mara n~ 119, d~ 1982. · 

O SR. PRESIDENTE (FranCisco Rollemberg) 
- Passa-se à matéria em discussão. ·TteJrl7t -- - - -- · 

Discussão,· em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n" 18, de 1988 (n?7.135/86, 

- na Casa· de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente_ da República, que dispõe sobre 
as relações de trabalho ·do treinador profis~ 
sional de futebol, e dá_ outras providências. 

_(Dependendo de parecer.) 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N' 48, de 1988 

Nos termos do art. 3'1 O, alínea c, do Regimento 
Interno, requeiro adiamento da discussão do Pro
jeto_de Lei=da Cáriiara IT' 18, _de 1988, por 10 
dias. _ . 

;$aJa daS Sessões, 5 de maio de 1988,- .João 
MenezeS. 

OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Por fálta de quorum, fica adiada a votação 
do requerimento. -

~·ó;$R. PRESIDENTE (Francisco Roll~mberg) 
~ltem8: . _ 

J?iscussão, em turno único, do Projeto_ de 
Lei da Câmara n? 50, de 1987 (n<.> 171187, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre 

-a Padronização, a classificação, o registro, 
a inspeção, a produção e a fiscalização de 
bebid~s. autoriza a criação do Conselho Na-

- ç!onal de Bebidas e dá outras providências. 
-- ~ep_~ndendo de parecer.) 

A Presidênda çletermina a retirada do Projeto 
de Lei da Câmara n9 50/87 da Ordem do Dia, 
corri base riO- estabelecido no art. 198 letra e, 
dO_ Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Item 9: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Cârnara n~ 216, de 1985 (n<> 2.929/83;
na Ca~a de _origem), que altera a redação 
da Lei n"' 6.251, de 8 de outubro de 1975, 
que "institui normas gerais sobre desportos". 

-(Dependendo da votação do Requerimento 
n~ 179,de 1987, deadiamentodadiscussão.) 

_ _A votação fica sobrestada, pela impossibilidade 
àe. .votação .do requerimento de que depende a 
matéria. 

--0 SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Item 10: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
~-Lei da Câmara r'i0 105, de 19~6 (n~ 7.679/86, 

na Cãsa-de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, ê}ue atribui ao Tribu~ 
nal de Contas da União, a partir do exercício 
de 1986, a fiscalização da aplicaçiio pelos 

EstadOs, Distrito Federal, Territórios e Muni
cípioS, inclusive por suas _entidad~s da _aQmi

- rjistração indire_ta e~ rundações, c!as transfe· 
rências de recursos federais, tend_o 

PARECER FAVORÁVEL. sob no 1.024. da 
Comissão 

-de Finanças. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Constituição e JustiÇa:-em 
audiência.) 

A matéria constou· da Ordem do Dia da sessão 
ordinária do dia 11 de maio de 1987, tendo a 
discussão sido adiada em virtude da aprovação, 
pelo Plenário, de requerimento solicitando au
diência da Comissão de ConstituiçãO e Justiça. 

_ _ Nos_ termos do art. 6 da Resolução n9 1, de 
1987, designo O nobre Senador José Paulo Biso!, 
para proferir parecer pela Comissão de Consti· 
tuição e Justiça. 

O SR- JOSÉ PA()LO BISOL (PMDB- RS. 
Para proferir parecer.) :.....sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 
A~ primeiro exame, a proposição em estudo 

parece entr?~r em testilha com o principio constitu
cional da autonomia rftui'licij)al. E!)se receio, en
trêtánto, é infundado, pois, segundo os cânones 
vigentes, a autonomia muniCiPãl Será assegurada 
pela administração própria, no que respeite ao 
seu peculiar interesse, especialmente quanto à 
decretação e arrecadação dos tributos de sua 
competência e à aplicação de suas rendas, sem 
prejuízo da obrigação de prestar contas e publicar 
balancetes nos prazos fiXados em lei (ãrt:15, II). 

Ora, as rendas municipais estão definidas e deli
mitadas no Estatuto Maior (art. 24) e, ainda assjm, 
a sua aplicação está submetida à fiscaJização fi
nanceira e orçamentária, exercida mediante con
trole externo da Câmara Munidpal (cOmO aUXJ1io 
do Tribuna] de Contas do Estado - ou órgão 
estadual a que for-atnbuída eSsa incumbência). 
Releva acentuar que somente por decisão de dois 
terços dos membros da Câmara Municipal deixará 
de prevalecer o parecer prévio-emitido pelo Tribu
nal de Contas- ou outro órgão-especial- sobre 
as contas que o Prefeito deve prestar anualmente, 
cumprindõ destacar, também, que a não presta
ção das contas configura uma das hipóteses de 
intervenção (art. 16 e seus§§ 19 e 2<.> e art. 15, 
§ 3•, c).-· · 

Conseqüentemente, impera no sistema coristi
tucional brasileiro o princípio da prestação de con
tas. 
~-~Não bastassem os dispositivos apontados, con
fiiaMse a tanto o_§ 59 do artigo 13 da Lei Maior, 
que preceitua: "não Será concedido, pela União, 
auxílio a Estado 01,1 Município, sem a prévia entre
ga, ao órgão federal competente, _do plano de 
sua aplicação. As contas do Governador e as do 
Prefeito serão prestadas nos prazos e na foima 
da l_ei e precedidas de publicação no jornal oficial 
dO Estado". -

O caput desse mandamento co[)Sti~doiial es
tabelece a obrigatoriedade de os Estados respei
tarem os princípios insculpidos na Lei Máxima, 
destacando, dentre outros, os mencionados no 
item vn do ~rti_go 1 O, em cujo pojo se insere a 
ptestaçãõ de cOntas da administraÇão (alínea f), 
Sob pena de intervenção da União (art. 1 O, caput). 

Genericamente, rocalizou-se, até aqui, o campo 
da aplicação de rendas próprias, tanto no âmbito 
municipal quanto na esfera estadual. lnobstante, 
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não é eSse o raio de alcance-do Projeto em exame. 
Focaliza ele, ao revés,-a aplicaÇão das verbas de
correntes do Fundo de Participação dos Estados 
do Distrito Federal e dos Territórios; do Fund~ 
d~ Participação dos Municípios; do Fundo Espe
ctai (art. 25, I, 11 e III) que são distribuídas àquelas 
pessoas juridfcas de Direito Público, mas que têm 
sua fonte em impostos privativos da União {renda 
própria do Poder Central e cuja aPlicaçãO é regu
lada em lei federal, segundo o princípio eng_astado 
no §_ 29 do artigo 26). - · -

Outra não é a origem das benesses advinhas 
da aplicação das disposições do artigo 26 (im
PC:S~ sob~ lub.rificantes e COJ'I"!bustívels, en~rgia 
eletrica, mtnerats e transportes}, cuja distribuição 
está adstrita aos termos da legislação federal, "que 
poderá dispor sobre a forma e os fins da aplicação 
dos recursos-distribuídos ... "(§ J9). 

Tais preceitOs restritivos estão" ãc6fdes coTil o 
conteúdo d9 inciso N do artigo· 13 que impõe 
ao Estado a fis_calização orçamentária e financeira 
"inclusive a da aplicação dos recursos recebido~ 
da União e atribuídos aos Municípios". 

Exsurge dai que, se o Estado tem Õ poder-dever 
de fiscalizar a aplicação dos recursos recebidos 
da União _e atribuídos aos MunicípioS, com maior 
~ão a União fiscalizará a aplicação de seus pró
pnos recursos, transferidos aos Estados e aos Mu
nicípios, sendo curial que o exercício desse con
trole deva ser realizado através do Tribunal de 
Contas da União, a exemplo do que o_corria em 
passado recentíssimo. 

Enfeixando, agora, toda a matéria, é principio 
da hermenêutica que a lei não abriga palavras 
desnecessárias. Logo, não foi _sem razão que o 
legislador constituinte fez encastoar no texto cons
titucional a competência da União para legislar 
sobre as normas gerais sobre ox:çamento, despesa 
e ~estão patri111onial e financeira de nature~ pú
blica (arl &, XVII, a), em perfeita sintonia com 
a norma do artigo 43, que provê: "cabe ao Con
gresso Nacional, ~om a sanção do Presidente da 
República, dispor sobre todas as matérias de cOm
petência da União, especiaJmente: tributos, arre
cadação e distribui~;ão de rendas". 

É o que busca fru.er o Projeto, não se lhe poden-
do lançar a eiva_de inconstitucionalidade. · 

Sob o aspecto da juriclicidade, não vislumbra
mos conflito com as normas de Direito Vigentes. 

Ante o exposto, opinamos pela sua con-stitucio-
nalidade e jurid.icidade. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
·Passa-se à discussão do projeto, em turno úni-

co.- (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. - -
A votação da matéria pfoceder-s_e-á na sessão 

seguinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Item 11: 

Discussão, em turno ún!co do Projeto de 
Lei da Câmara n' 53, de 1987 (n• 2!4/87. 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que altera dispo
sitivos da_Lei_ n1 6_.880, de 9 de dezembro 
de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Militares. (Dependendo de parecer.) 

Nos te~os do art. 69_ da Resolução n" 1, de 
1987, destgno o nobre Senador Wilson Martins 

para proferir o parecer sobre o Projeto de Lei 
da Câmara n~ 53/87. · _ 

O SR. WILSON MARTINS (PMDB-MS. 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Nos termos do artigo 51 da Constituição Fede
ral o Exm9_ Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Congresso Nacional o texto 
da Mensagem n9 252 que "altera dispositivos da 
Lei n9 6.8_80, de 9 de dezembro de 1980, que 
dispõe sobre o Estatuto dos 'Militares." 

A matéria teve tramitação normal e foi aprovada 
pela Câmara dos Deputados. 
~compan~a a Mensagem presidencial, expo

siçao_ de.motivos apresentada pelo Senhor Minis
tr<Yde Estado Chefe do E:stado Maior das Forças 
Armadas em que justifica a necessidade de ser 
da? a nova redação _ao item I, do artigo 98, da 
Let no 6.880, de 9 de dezembro de 1980, aJterada 
pela Lei n9 7 .503, de 2 de julho de 1986. 

Aduz S. Ext que "recentemente, através da Lei 
n9 7 .503 de 2 de julho de 1986, foram introduzidas 
alterações no dispositivo do Esiatuto dos Militares, 
référenfeS à idade-limite para a transferência ex
oficio para a reserva remunerada. Por esta altera
ção, foram mantidos, no Exército, de modo dife
rente do que se acha estabelecido para a Marinha 
e a Aeronáutica, as idades-limites dos oficiais dos 
serviçoS -de saúde. 

Por forma a se adotar solução isonôtnica no 
âmbito das Forças Singulares, no que se relaciona 
com a matéria, torna-se impositiva uma nova mo
dificaçãO na Lei n9 6.880/80- Estci.ti.ito doS Milita
res- com o propósito, também de Se ampUar 
a idade-limtte nos diferentes postos. para a trans
ferência ex offtdo para inatividade dos Oficiais 
do Exérclto-de seus Quadros _de Médicos, Farma-
cêuticos e Veterinário~ -

Por demais, acrescerl.tar-se-ia que são indiscu
tív~is os benefícios desta medida, a quaJ contri
bUirá, sobremodo, para que sejam minimizados 
os problemas deste importante setor de ativida
des, acarretando-se os desejados reflexos positi
vos para que, cada vez mais, se aprimorem os 
padrões de assistência médico-sanitária". 

- No_ ex,ame atento da matéria, nada encontra
mos que _levasse a concluir senão pela ãprovação 
da rnaténa, na forma como se encontra no Projeto 
de Lei da Câmara n9 53, de 1987. --
- -É o parecer, Sr. Presidente. 

--O SR •. PRESIDENlE (Francisco Rollemberg) 
-- Ein diScussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.) 
--Não haVerido queffiPeça a paJavia, encerro 

a -discussão. _ _ 
Enceffada a discUssão, a ,~votação da matéria 

d~-se-á na sessão segui~te. nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENlE (Francisco Rollemberg) 
-Item 12; 

Discussão, em tuirro único, do Proje Je 
Lei da C~mara n9 22, de 1988 (n" 1.932/83, 
na Casa de origem), que estabelece normas 
para ~funcionamento das frentes de serviço 
orgamzad<:Js em períodos de seca, e dá outras 
providências. (Dependendo de parecer.) 

Nos territos do art. 6~- da Resolução n~ 1, de 
1987, a Presidência designa o ilobre Senador Ruy 

Bacelar para emitir pãrecer sobre o projeto de 
lei. - -

o sR: RUY BACElAR (PMDB _.: BA Para 
emitir parecer.)-Sr. Presidente, Srs.· SenadOfes: 

·As frente!:{ de-ServiÇo-organiiadéiS, naS trêS eSfe
ras administrativas, para atendimento às popuJa
ç~es de regiões sujeitas a estiagens prolongadas 
não têm uma organização uniforme que só po
dem obter mediante legislação federaJ. 

Esse_o-objetivo do Projeto sob exame, que, 
no~seu artigo 29 , perin1te -que a contrataçãO ou 
mobilização se faça pelo critério da atividade, não 
importando o número de pessoas de uma família 
que dela se beneficie, desde que exerçam ativi
dade permanente, interrorT}pida por efeito da es
tiagem, incl!Jindo-s~ os maiores de 14 anos, $~ 
arrimós de fãmíJia, que receberão retribuição 
mensal equivalente a<J _salário mínimo. 

o art. 49 "impede a dedução ae qualquer valor 
- do saJâriO do-trabãillãdor, "salvo o refenirlte- aO 

número -âe dias que possa _comprovar como ne
cessários para o trabaJho em favçr de sua pr;ópria 
familia": 

Adjudica-se competência aos sindicatos rurais 
para fiscalizar a eXecução desta Lei, no que tange 
ao recrutamento dos trabalhadores, pagamentO 
de Salários, eventuais faltas por motivo de saúde, 
e prestação de contas de órgão, empresa ou pes
Soa encarregados de dirigir a frente de serviço. 

A justificação refere-se à desdita do _Nordeste, 
há cin~_anqs assolado pela seca-ou seja, de 
197_8_ a 1983--amputado em sua capacidade 
laboral e produtiva insuficientes os recursos dirigi
dos pela União à luta contra os efeitos da estia
gem, contemplados os trabalhadores com a me
tade do s_aJário mínimo. 

_No mérito, a Proposição é inatacáVel e, quanto 
à juridicidade,-técnica legislativa e _constituciona~ 
!idade, nada há que impeça a sua aprovação. 

Conseqüentemente, o parecer é_ favorável, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg} 
-Em discussão o projeto, em turno únícá. {Pau~ 
sa.) 

Não haver1do quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos r~ 
gimentais. 

O ~R. ~RESIDENTE (Frandsco Rollemberg) 
-Item 13: - -

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n"' 20, áe 1988-~ Comple
mentar (n917/88--Comp1Eú-rieittãf.-iia Casa 
de orig~m), que ac~sc_enta parágrafo ao art. 
29 da Lei Complementar, n91, de 9 de nOvem
bro de 1967. (Dependendo de parecer.) 

-- Nos termos do art. 6'<' da Resolução n9 1, de 
. '! 987, a Presidência designa o eminente Senador 
Aure_o Mello para emitir parecer sobre a matéria. 

.O SR. ÁUREO MELLO(PMDB --AM. Para 
emitir parecer.}- Sr.J~r_esiden_te_, Srs. Senadores: 

O Projeto de Lei ~Complementar n9 20, de 
1988 (n" 17, na Câmara dos Deputados), de auto
ria do ilustre Deputado lbsen Pmheiro, tem por 
objetivo acrescentar ao artigo 29 da Let Comple
mentar no 1, de 9 de novembro_ de i967, um 
parágrafo (4~) que explicite, entre os requisitos 
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' para a criação de novos munldplos, a preseJVação 
da continuidade e da unidade histórico-cultural 
do ambiente urbano do município ou murlicípfos 
de origem. 

Entre as razões arroladas pelo proponente, res
saltam-se tanto a aprovação, -pela Assembléia Na
cional Constituinte, de idêntico dispositivo, -como 
a própria relevância da matéria que está a merecer 
imediata aplicação pelo instrumento da Lei Com
plementar. 

Na verdade, a década de oitenta está sendo 
marcada por acentuadas preocupações ecológi
cas seja de governos_ seja de movimentos d~ cida
dãos, em todos os ·quadrantes do universo,_sobre
tudo quando em nome do desenvolvimento e do 
progresso cometem-se enormes crimes ~entra 
a natureza e o próprio homem, atingido individual 
e so-cialmente em· seus valores. 

Não foi sem razão que, já nos idos de 197S, 
o tema da ecologia e do direíto ecõlógico freqüenM 
tava as teses do V Encontro Nacional de Procura
dores Municipais, celebrado na cidade de Manaus. 
TomavaMse _cada vez mais pateilte a necesSidade 
de preservar as peculiaridades locais, flJTilando-se 
a convicção, com sólidos fundamentos antroposM 
sociológicos, de _que não se pode romper sem 
mais as redes de _relações comuns que determiM 
nam a identidade de conduta e as reações _sociais 
das comunidades humanas. 

O respeito à cidadania plena traz como conse
qüência, portanto, a preservação de vinculações 
específicas de ordem ambiental e social, a nível 
de produção, distribuição e consumo dos valores 
produzidos em determinadas sociedades. NouM 
tros termos, o que se propõe - o aperfeiçoa
mento da legislação atual sobre a criação de no
vos municípios - nada mais é do que o respeito 
à auto-identificação social de populações, cuja 
integridade histórico-cultural e ambiental deve ser 
preservada como um direito intocável e consen
tâneo com as diretrizes da Política Nacional do 
Melo Ambfente. 

A proposição, ora em exame, tramitando nos 
termos da Resolução n9 1/87-5F, merece, desse 
modo, a melhor acolhida deste plenário. 

É o parecer, Sr. Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Em discussão o projeto, em turno único~_(Pau
sa.) 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg} 
- ConCedo a palaVra ão nobre Senador Nelson 
Carneiro, para discutir: - - - -

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - R.J. 
Para discutir. Sem revisãO do or~dor.} -Sr:Pfi:!si-
dente e SrS. Senadores: --

A minha intervenção é apenas um apelo para 
que a Mesa inclua o projeto que acaba de ser 
relatado pelo nobre Senador Áureo Mello na sua 
primeira pauta. É wna iniciàtiva: sem nenhum ca
ráter político, mas de grande relevância para a 
constituição dos novos municípios. ~-a identidade 
cultural e histórica que se Preserva através desta 
proposição. 

Muito obrigado a V.~. Sr. Presidente._ 

OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-V. E:x" será atendido nos termos do Regimento 
interno. 

"!·.-
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ContinUa em diSCussão o projeto. (Palis"ã.} 
Não havendo mais quem peça a palavra, encer

ro a discussão. 
-~ En:certc'fda a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gi_!pentai~. _ 

O SR. PRESIDENTE (FranciscO Rollerriberg) 
-Item 14: 

- Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n~' 23de 1988 (nc 406/88, na 
Casa de orige_m), que inc_orpora terreno da 
União Federal aO património da COHAB---RJ 
para loteamento e venda aos flagelados das 
enchentes do Estado do R1o de Janeiro. (De
pendendo de pàrecer.) 

A matéria constou da Ordem _do_ Dia da sessão 
extraordinária do dia 19 de abril último, tendo 
a discussão sido adiada, por requerimento do Se
nador Afonso Arlnos, por 30 dias. 

Nos termos do art. 6° da Resolução n9 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Afonso.Arinos para emitir parecer sobre o Projeto 
deLeida_Câmara n<> 23, de 1988. 

O SR. AFONSO ARINOS (PFL- R.J. Para 
emitir parecer.)-

Sr. Presidente, SiS. Senadores: 
São ii-legáveis o mérito e a oPortunidade desse 

Projeto, que visa a assegurar medidas com::retas 
de aterídiment6 à população flagelada do Estado 
do Rio de _Janeiro. Por isso mesmo, impõe-se 
a indicação de condições jUrídicas mínimas, que 
afastem obstáculos previsíveis à sua viabilização 
nos divers_os níveis de pOder nele envolvidos. 

Na verdade, _um exame atento do texto leva 
à identificação de inúmeras questões de direito 
administrativo por ele suscitadas, entre elas a ne
cessária audiência pré'{ia do Serviço de Patrimó
nio da União para levantamento dos terrenos não 
utilizados no referido Estado; a desafetação dos 
bens públicos visados; o processo especial de 
desafetação de bens dos patrimónios próprios das 
entidades ~utárquicas; a natureza de_ sociedade 
de economia mista da CEHAB-RJ _(atual denomi
naç_ã_o da antiga COHAB-RJ}, que requer a trans
formação; em capital, dos bens a ela transferidos, 
com realização de Assembléia de acionistas. 

SOmos, em. conseqüência; de parecer, por um 
lado, que a inclusão dos terrenos pertencentes 
às autarquias alongará, consideravelmente, o pro
cesso _de desafetação, e, por outro, que a especifi
cação de um determinado órgão estadual destina
tário- no caso a CEHAB-RJ reduzirá, em muito, 
a flexibilidade que o Projeto req:uer. 

Reconhecemos, ainda, a procedência da 
Emenda n<.> 1, oferecida na Câmara dos DeputaM 
_dOs, no que se refere à menção expressa da ne

-cessma subordinação -dos projetes de pincela
menta urbano às normas municipais, orientação, 
de resto. já aprovada pela Assembléia Nacional 
Constituinte. ·- ·: -- _ · 

Nestas condições, nos teúnos do art. 154, e) 
3}, do Regiine11to Interno destã Casa, apresen
tamos a seguinte emenda ao Projeto que nos 
coube relatar: 

••(j COngresso Nacional decreta: 
Art. J? Fica o Poder ExecUtivo autoriza

do a ilicorpOrar ao patrim6Tiio dei Estado-do 
Rio de Janeiro os terrenos não utilizados da 
Adrolnlstr_açiio _ _Eed.eral Oireta, siW.ados ..n.a-

quela unidade da Federação, ao longo de 
vias de fácil acesso, para que, em confor
-rnidade com as normas muniCipais de plane-

-_jamento urbano, sejam loteados e vendidos, 
a prazo e a preços populares, aos ~tuais mo
radores das favelas do Estado do Rio de-Ja

-rleirO, -vítiinãS -das recelites catáStrOfes natuM 
rais. 

Parágrafo único. A incorporação deverá es
tar efetuada no prazo mínimo de 60 (sessen
ta} diàs, após a publicação desta_ lei. 

_Art 2ç Esta lei entrará em vigor na data 
· de sua publicação. 

Arl_ 39 Revogam-se as disposições em 
_ _coot[ário ". 

O parecer considerou necessária a apresen
têfçàô de um projetO -substitutivo,- po-r causa das 
dificuldades que seriam quase intransponíveis, se 
se aceitar o projeto anterior nos termos em que 
se encontra. _ 

É o parecer, Sr. PreSiâehte. 

O SR. PRESIDENTE (Fràncisco Rollemberg) 
-Passa-se à discussão do projeto, em turno úni-
-c:c;. __ (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, encerro 
a discussào. -. - .... 

A votação da matéria procedei-se-á na sessão 
seguinte, nos termos regimentais. 

OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollember-g) 
-Item 15: 

Mensagem nc 45, de 1988 (n" 45/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Macaíba, 
Estado do Rio Grande -do Norte; a .Contratãr 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 9.645,45 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parec_er.) 

Nos termos do art. 6~ da Resolução n9 1, de 
1987, designo o nobre Senador Mário Maia para 

-·emitir parecer, oferecendo o respectivo projeto 
de resolução. 

O SR. MÁRIO MAlA (PDT -Ac:J>ara~~itir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Coni a· Mensagem n9 45, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Mtiiilcipal de Macaíba (RN} 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: 

Caracteristicas da operação: 
1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Macaíba 
1.2 Localização (sede): Solar do Ferreiro 

Torton, sfn9 Macalba/RN. 
2.- Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

9.64~,4~ OTN. 
22- Objetivo: Aquisição de veículos para 

transp_orte _escolar. 
23 Prãzo:_LarêTiCiã: ate _1 Tumrano. 
2.4: Ericar96s: juroS de 1% ao ano, cobra

dos trknestralmente, sendo o saldo devedor 
reajustado de acordo com o Índice de varia
ção O.as QTN. 
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2.5 - Condições de Llberã.Ção: Ó financia~ 
menta será liberado em parcelas, de acordo 
com o cronograma a ~r apresentado. 

2.6 Garantia: VincUlação das quotas do 
Fulido de Participação dos Munidpios~FPM. 

2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 
204/86, de 12 de agosto de 1986; · 

Nos aspectos econômicos 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 no 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante _o período de fundon.:;,
mento da Assembléia· Nacional Constitu1rtt~, opi
namos, favoravelmente~ sob os aspectns econô
micoMfinanceiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 68, DE 1988. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ma
caíba (RN) a contratar operação de créM 
dito no valor correspondente, em cruza
dos, a 9.645,45 OTN. 

O Senado Federal reSolve: 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Muríicipal de Maca.~ba 

(RN), nos termos do artigo 29 da R~~lução n" 
93n6, alterado pela Resolução no 140/85, anlbas 
do Senado federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 9.645,45 OTN, junto à Caixa Econôffiica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desM 
tinada à aquisição de veículos para transporte es
colar. 

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. -- · 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Passa-se à discussão do projeto-, effi turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazei" uso da piilavra, 
encerro a discussão. · -

A votação da matéria proceder-se-á na s;essão 
seguinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Item 16: 

Mensagem n' 48, de 1988 (n' _ 48188, na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Santos 
Dumont, EStado de Minas GeraiS, a cOntratar 
operação de crédito no valor correspohdente, 
em cruzados, a 180.000 Obrigações do te
souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do art 6" da ReSolUção_ n" 1, de 
1987, designo o nob!e Senador_Rõri,an,Ti~q para 
emitir parecer, oferec<::ndo o respectivo projeto 
de resolução. - --

0 SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para 
emitir p'arecer.) -Sr. Presidente, SI-s. S.enadores: 

Com a Mensagem no 48, de 1988, _o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do _Senado Federal a autorização para que aPre-

feitura Municipal de Santos Dumont (MG) con
trate, junto à Caix_a Econõmica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social- F AS, a seguinte operaçi!lo 
de s:n~.dito: 

-Caracteristlcas da opera~~~:-_ 

A--VaiOr: Cz$ 65.968.200,00 (COrres-
- pendente a 180.000 OTN, de ez$ 3_66,49). 

B-Prazos: 
1_ -:- àe c<irênd~:· 30 meses, 
2- de amOrtização: 24Q meses. 

-C_.- Encargos: _ 
- 1 ~juros: 6,_5% ~,a 
-2-del credere: 1% a,a., 
3...,.:. taxa de adrriiElistração: 2,0% sobf-e ca

da desembolso. 
D - Garantla: vinculação de quotas-par

tes do [mposto sobre Circulação de Merca
dorias _(]CM) e/ou Fundo de Participação dos 
Muntcípios (FPM). 
-=E- Destinação de recursos: execuç~o 
; de Obrãs de imPiá:!l-tãÇão ·e complementação 

de infra-estrutura urbana em bairros do Muni-
cípio de Santos Dumont (MG) -Programa 
CURA . 

Nos aspectos económicos e financeiro, a op~ 
ração enquadra-se nas_ normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos _an_á
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tencjo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos -da Resolução n~ 1, de 1987, que 
- -estãbelece normas de eleboração legislativa do 

Senado Federal durante _o período de funciona
rriEirttC) da ASsembléia Nacional ConStituinte", _opi
namos favoravelrTiente, sob os aspectos _econômi-
~P-:flf!_":flCeiro_~~.~egªl da mat~rja, __ _ 

Assim sendo, çonduímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOWÇÃO 
· - N°69,DE1988 -

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santos Dum_ont (MG) a conbataropera
ção de crédito no valor correspondente, 

---em cruzados. a 180.000 OTN. -

O Senado Federai resolve: 
Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Santos Du

mont (MG), nos termos do artigo 29 da Resolução 
rr 93/76, alterado pela Resolução nQ 140/85~ am
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 

- operaçáo de _crédito no valor correspondente, em 
cruzados,_cB._lSO.OOO OTN, junto à Caixa Econ6_
mica Federal, esta na ·qualidade_ de_ gestora do _ 
Fundo de_ Apoio ao Desenvolvimento SOcial -
FAS, destinada a exec.uÇào de obras de tmplan
tação e complementação de infra-estrutura urba
_na em bairros do Munidplo de Santos Dumont 
_(MG) ....: Programa CURA. 

Art. .2" Esta R_esolução entra em vigor na data 
-de sua publicação. 

É o parecer, Sr, Prestdente. 

O SR. PRESIDENlE (Francisco Rollemberg) 
- Passa-s_e ~ discussão do projeto, em turno úni
co. (P;:tusa.) 

Malode1988 

Não havendo quem queira_ fazer uso da pala:vra. 
encerro a discussão. -

A votação da metéria proceder-se-á na sessão 
Segülnte, nos termos regimentais. 

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

MenSagem ré~49.-de t9a8 (~ 49/88, na 
-OrlgeiTi), relatiVa à proposta_-para (Jue seja 

autçrizada_ a_Prefeitura __ Munidpal_ ~e Turlaçu, 
Estado do-Maranhão, a -cOntratar OQeração 

---º~ Cr~ditq_no Valor correspondente, em cru
zado~, a 21.738;72·0brigaÇões.d0_Tesouro 

· Nc_tdon~ ~ QTN. _(D~penden(iõ' de parecer.) 

Nos termos do art. ,6" da Resolução n9 1, de 
1987,_ designo o nobre Senador Alexapdre Costa 
para emitir parecer sobre a Mensagem, oferecen
do.o respectivo projeto de resolução. 

O SR. ALEXAI'IDRE COSTA (PFL - MA. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-
~_or~~_:_ __ ___ _ _-=-. . _ _ _ _ ___ _ 

- com-a Mensagem n9 49, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Turiaçu (MA) con~ate, junto 
à CàiXâ Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do FundO_ de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS, a seguinte operação de 
·creditO: - -

Cal:_acterísticas da operação: 
401. Proponente 
1.1 Denominação: Município -de Turiaçu/ 

MA. 
1.2 Localizaçi!IO (sede): RUa Dr. Paulo Ra

mos, 143 Turiaçu_-_MA 

2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
21.738,72 OTN. -

2.2 Objetivo: implantação de meios-fios e 
calçamento .. _ __ _ 

2.3 Prazo: carência: até 3_ (três)_anps. Arl)or· 
tii:aÇ:ão: 12 (doze) imos. 

2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobra
dos trimestralmente, sendo o saldo devedor 
reajustado de acordo com o índice de varia-
ção das OTN. -

2.5 Condições de Uberação: o financia
mento será_liber;;tdo em parcelas, de acordo 
com o cronogramif a ser apresentado._ 

2.6 Garantia: vinéu1ãção cl~ Quotas_çlq -Fun-:..- · 
do de Participação dos Muni_cípios-FPM. 

· 2:7 Dispositivos Legais: Lei Munic[pal n<~ 
019/86, de 31 de dezembro de.1986." 

Nos aspectos econômkos e financeiro, ã- ope
ração enquadra-se nas noiTI)aS 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 n9 1, de 1987, que 
estabelece n_olJl)as de elaboração legislativa do 
Senado Federã:l-durante o período- de funciona
mento da As_serubléia_Nacional Constitutnte, opi~ 
namos favoravelmente, sob os aspectos-econômi-
co-financeiro e legal da matéria. _ 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 76, DE 1988 . 

Autoriza a Prefeitura Municipal,de Tu
riaçu (MA) a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruza
dos, a 21.738,72 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura- Municipal de Ti.lriaçu 

(MA), nos tennos do artigo 2o da ResolUção n" 
93n6,_a1terado pela Resolução no 14.0/85,'ambaS 
do Senado Federa!, autorizada: a- COritrãtã{ operaM 
ção de crédito no valor correpondente, em cruza
dos, a 21.738,72 OTN, junto à Cãixa EcOõõrriléa 
Federal, esta na qualidade de gestora do.Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, des
tinada à implantação de ffieiOs~fios e- Ca!Ça.mento. 

Art. 2" Esta Resolução entre em vígor na data 
de .sua publicação. 

É parecer, Sr. Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Francisco RO!Iemberg) 
-Passa-se à discussão do projetO, em tl,lrno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, 
encerro a disc~o. : -

A votação da matéria proceder·se:-à na sessão 
seguinte, nos termos regimeritãis. -

O SR. PRESIDENTE (Francisco RoiJemberg) 
-Item 18: 

Mensagem n" 52~- de 1988 (il?-~60188; na 
·origem), relativã. à propostã para que seja 
autorizada a Prefeitura· Municipal de Peabiru, 
Estado do Paianá, a Contratai operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 12.775.48 Obrigações do Tesouro Na~ 
cional - OTN. (Dependendo- de parecer.) 

Nos tennos do art. 6\ da Resolução n" 1, de 
1987, d~signo o nobre Senador ~osé Richa para 

-::, 7.5" Garantil;l: YíncuiaçãÕ de parcelas do 
-·- Imposto· :;;obre Circulação de Mer:cad9rjas 

ICM. . 
2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~ 

82/87, de 24 de fevereiro de 1987." 

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 projetõ. 

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 Constituinte, opi
namos favoravelmente ,sob os aspectos econômi
cc>:-fim~ncei_ro e _legal da matéria. 

Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte 

Autoriza a Prefeitura Muncipal de Pea~ 
biru (PR) a contratar operação de cré· 
dito no valor correspondente, em cruza
dos, a 12.775.48 OTN. 

___ O Seriado Federal resolve: 
Art. 1~ J.:. a Prefeitura Municipal de Peabiru 

(PR), nos termos do artigo 2° da Resolução no 
-93n6, ãJteradO pela Resolução no 140/85, ambas 
do Senado Federal, autodzada a contratar opera
ção de crédito po valor c_orrespondente, eJTI cruza
dos, a 12__!_775,48 OTN junto à Çaixa EConómica 
Federãl, esta na_ quali~ade ae Qestofa do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FÃS, des
tinado à aquisiÇão de veículo para transporte es
colar. 

Art. 2~ Esta resolução entre em vigor na data 
de sua publicação. · 

É o parecer,' Sr. Presidente. 

emitir parecer sobre a Mensagem, oferecendo o -O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
respectiv_o projeto de resolução. ____ ...;.:; P~s~_-se à discussão do projeto, em turno úni-

OSR.JOSÉRICHA(PMDB-PR.Paraemitir co. (!'ausa.) . 
parecer.)_ Sr. Presidente SrS. Seilá-d --- ~ _Nao have_ndo quem que1ra fazer uso da pa1avra, 

' ores. encerro a dJsc_ussão. 
Com a Mensagem n" 52.--de 1988, o Senhor .- , . _ 

Presidente da República submete.a deliberação A ~taçao da matena ~roced~r-se-á na sessao 
do Senado Federal a autorização para que a Pre- segumte, nos termos regJmentats. 
feitura Municipal de Peabiru (PR) contrate, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS, a- seguinte operação- de 
crédito: 

1. "Proponente 
Denominaçáo:_Município de Peabiru 
Localização (sede): Praça Eleutério Gal-

dine de Andrade, 21 Peabiru- PR. 

2- Ananciamento 

Valor: equivalente, em cruzados, a até 
12.775.48 OTN" ----

Objetivo: aquisição de veículos para trans-
porte escolar. 

Prazo: Carên!:(~: até 1 (um) a_no 
Amortização: 4 (quatro) anos 
2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, co

brados trimestralmente, sendo o saldo deve
dor reajustado _de acordo com o índice de 
variaçáo das OTN. __ __ 

2.5 Condiçõeàdel.J.beraçâo: O filiancia
mento será liberado em parcelas, de acordo 
com o cronograma ã ser ãptesentatido. 

__ O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
~Item 19: 

Mensagem n~ 64, de 1988 (n~ 79(88, na 
_- ~ --:-origem), relativa à propo_sta para que seja 

autorizada a Prefeitura Municipal de Assu, Es
tado do Rio Grande do Norte, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente 
_er.n cruzados, a_ 5.965,23 .Obrigações do Te

- Sõuro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

NQS termos do_ art 61 da Resolução n9 1, de 
1987, designo o eminente Senador Ney Maranhão 
para emitir parecer sobre a Mensagem, ofere_cen· 
do o respectivo projeto· de resolução. 

O SR. NEY MARANHÃO (PMDB- PE, Para 
emitir parecer.) -:-::Sr. Presidente, Srs. $_enadores: 

- Çóin a Mensagem_~n~ 64-, de 1988,~6 Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do ~nado Federal a autorização para que aPre
feitura M.unicipal de Assu (RN) contrate, junto à 
CaiXa Ecõnômica Federal, esta na qualidade de 
gestora dQ Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS, a seguinte operação de crédito: -

Caracteristicas da operação 

..1. Proponente 
1.1. Denominação: Mun[cipfo de AsswRN. 

__ _ 1.2 Localização (sed~t: praça Pedro Velho, 
n' 107 Assu - RN. 

2. financiamento 
_ :2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

. 5:965;2TOTN. 
- 2.2: Qbjetivo: aqu!sição de equipamentos 
para_coleta_de lixo. 

2.3 Prazo: carência: até 1 (urn) ano. 
Amortização: 4 (quatro) anos. -
2.4 Encargos: jUros de 1% ~o ano, co

brados trimestralmente, sendo o saldo deve
dor reajustado de acordo ç_om. o índice de 
variação das OTN. 

_ -2.5 Çondições de Liberação: o financia
mento será liberado em parceJas, de acordo 
com o cronograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de quotas do 
fund-o_de Partiçipação do~ f\''.unicíÇ,Jios-FPM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~ 
81~6, de 16 de dez~~bro de 1986." 

Nos aspectos econômicos financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais tio 
FAS. 

No mérito, o pleito enquaara-se em casos aná
logos que têm merecido _a __ aprovação da Casa, 

_tendo _em vista a alta rele~ância social do_ Projeto. 
Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que 

estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Fed€:ral durante o período de funciona
mento da Assembléia Naciona1- Constituinte, opi

. namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
_co-fmanceiro e_ legal da matéria. 

Asslm sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 72 DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de As
su- RN a contratar operação de crédito 
no yalor correspondente, em cruzados, 
a 5.965,23 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 11 É a Prefeitura Municipal de Assu -

RN, nos termos do artigo 2° da Resolução no 
93n6, alterado pela Resolução n~ 140/85, ambas 
do Senado federal, autorizada a contratar opera· 
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, _a _5.965,23 OTN, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio 'ao Desenvolvimento Social.:..:. F AS, des
tinado,a aquisição de equipamentos para coleta 
deiiXo. 

Arl 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. _ 

É o parecer, Sr. Presidente. 

OSR. !?RESIDENTE (Francisco Rollernberg) 
-Passa-se à discussão do projeto, em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da pa1avra, 
eõceiro .ã..discussão. 

A votação _da matéria proceder·se-á na sessão 
seguinte, nos termos regiffieritaiS. ----

0 SR. PRESIDEN1E (Francisco Rollemberg) 
--ltem20: 

Mensagem n~ 66, de 1988 (n~ 81/88,_na 
origem), relativa à proposta para que seja 
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autorizada a Prefeitura Municipal de Jardim, 
Estado do Mato Gros_so do Sul, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 7.033,00 Obrigações do Te
scuro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do art. 6_0
, da Resolução n<:> 1, de 

1987, designo o eminente Se-riador Wilson Mar
tins para emitir parecer Sobre a Mensagem, ofere
cendo o respectivo projeto de resolução; 

O SR. WILSON MARTINS (PMD8 - MS. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n"' 66;-de 1988:- á- Senhor 
Presidente da República submete à- de]ióeraçâo 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal do JardirTi - MS contrate, junto 
à Caixã Ec011õmica Federal, esta na qualidade 
de gestora do FUndo de Apolo ao Desenvolvi
mento Social- FAS,-a--5-eguinte operação de 
crédito: 

"1. Proponente 
1.1 Denominação: Munldplo de Jardim/ -

MS. . 

1.2 Localização (sede): Rua Cel.Juvêncio, 
sin' 79240 Jardim/MS. ·-

2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em· cruzados, a até 

7.033~00 OTN. ·- . 
2.2 Objetivo:_aquisição de-ônibus para 

transporte escolar. 
23 Prazo: carência: até 1 (um) ano. Amor

tização: 4 (quatro) anos. 
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobra~ 

dos trimestralmente, sendo q salc{o devedor 
reajustado de acordQ ç_om o índic_e de varia
çãodasOTN. . 

2.5 Condições de Libe_ra_çãp; o financia
mento será liberado em parcelas, de acordo 
com o- cronoQrama a ser apresentado. 

2.6 _Garantia: vinculação de quotas do 
Fundo de Participação dos Munidpios -
FPM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 

594/87, de 28 de m!!io de 1987." 

·No mêrito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância soçjçU _do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 _1, de 1987, que 
estabelece normas de elabor;;içã.9 Jegislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional_Copstituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co-fmanceiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte. 

PROJETO DE RESO~UÇÂO 
N• 73, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jar
dim - MS a contmtar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruza
dos, a 7 .033, OTNs. 

O Senado Federal resolve:._ 

Art. ]9 É a Prefeitura Municipal de Jardim
MS, nos termos do artigo 29 da Resolução 

n9 93n6, alterado pela Resolução n; 140/85, am
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito n_o valor correspondente, em 
citiiãâo_s, a 7.033,00 OTNs junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao _Desenvolvirnentq Social-
FAS.Aoperação de crédito destina~se à aquisição 
de ôrubus para transporte escolar. 

Art. 29 Esta Resolução _entra em vigor na data 
de su_a publicação. 

É~ parecer do Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Passa-se à discussão do projeto, em turno úni
co. _(PaUsa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a diScussão. 

A votação da m_atéri_a proceder-Se-á na sessão 
seguinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (FranciscO Rollemberg) 
~ltem21: 

Mensagem no -·].4, de-1988 __ (n9 89/88, na 
__ origem), relativa à proposta para que seja 

autorizada a Prefeitura Municipal de Luciara, 
-Estado do.Mato Grosso, a contratar operação 

de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 4:2.43(-,69 Obrigações· dO -Tesour-o 
Na~-i~nal-OTN. (Dependendo de parecer.) 

-~NOs- t_ePTIOs d-o- arL 6° da Resolução n9 1_, de 
1987, designo o eminente Senador Edison Lobão 
para emjtir parecer 59bre a matéria, oferecendo 
o respectivo projeto de resolução. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 74, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deUberação 

_ do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Munidpal de Luciara-MT contrate, junto 
à- Cãixa Ec:_mi.ôrriica Federal, esta na qualidade 
-de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvOlVi
mento Social- FAS, a siegLiinte operaÇão de cré
dito: 

- "1._ ~C?ponente 

1.1 Denominação: Município de Luciaral 
MT 

1.2 Localização (sede): Av. Lúdo Pereira 
da Luz Luciarã!MT. -

2. Fiilandamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
42.437,69 OTN. 

2.2 ObjetiVo: aquiSição de equipamentos 
e_ conclusão das ol>r~s d~ (.lniQ.a9e Integrada 
de Saúde." 

No inérito, -o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevânçia so-da1 do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 19E7, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Seriado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
_Co-financeiro e legal da ni.atêria 

-- ASsim serido, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte:_ 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 74, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Lu
clara (MT) a contmtar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruza
dos, a 42.437,69 OTNjunto à Caixa Eco
nômlca Federal. 

O Senado Federal resolve: 

}üt. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Luciara 
_ <MJ),_ no.s: termos do artigg 29 _da Resoluç~_o ri' 
93/76, alterado pela ~~solução n~ 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a· contratar opera
ção de crédito no valor equivalente, em cruzados, 
a -42.437,69 OTN junto à Caixa Económica Fe
deral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apolo ao Desenvolvimento Social-:- F AS. A ope
ração de crédito destina-se à ªql!isição de ciquipa
mentos e conclusão das obras de Unidade Inte
grada de Saúde. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Este é o parecer, Sr. Presidente. 

OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Passa-se à discussão do projeto, em turno úni

co. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
A votação da matéria proceder-se-á na sessão 

segUin!e, noS t~rni~S -reglrnel_"!tãis. 

O SR. P~IDENTE (Francisco Rollemberg) 
-ltem22: .. . 

Mensagem no 75, de 1988 (n9 90/88~ na 
Qrigem), relativa à proposta par~_ que seja 
autorizãda a Prefeitura Municipal de Mirassol 
D'Oeste, Estado do Mato Grosso, a contratar 
operação_de crédito no valor correspondente_, 
em cruzados, a 62.192,000brigações do Te-

~ souro Nacional- OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de 
1987, designo o eminente- Senador Aluízio Be
zerra para emitir pareter sobre a matéria ofere
cendo o respectivo projeto de resolução. -

O SR. ALulziO BEZERRA (PMD8 - AC. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n~ 112,_de __ 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que o Go
verno do Estado do Acre, contrate, junto à Caixa 
Económica- Federal, a seguinte operação de cré
dito: 

CãrãCtetísticas da operaçãO: 
A-Valor: Cz$ 302.136.0ÕO,OÓ (corres-

pondente a 80Q,O_QQ OTN, em agosto/87). 
B-Prazos: 
1 -de carência: até 6 meses, 
2-de amortização: 240 r:neS-e~
C-Encargos: 
1-juros: 3;5% ·a.a. 
2- taxa de administração: 2% do valor 

de cada Uberação. 
O-Garantia: Quotas do Imposto_ sobre 

Circulação de Mercadorias QCM} e do Fundo 
de Participação dos Estados (FPE). 
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E~Destinação dos recursos: ,execu
ção de obras de infra-estrutura e cOmple
mentação urbana nos municípios do Estado. 

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 elaboração legislativa do 
Senado Federar durante o período de funciona
mento da Assembléia Nadona1 Constituinte, opi~ 
narnos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 75, DE 1988 

Autoriza o Governo do &urdo do Acre 
a conb"atar operação de crédii:o nO valor 
correspondente, em cruzados, 800.000 
OTN. 

O senado Federal resolve: ~ -
Art. 1 '? É o Governo~ do Estado do Acre, nos 

termos _do artigo 29 .da Resolução n9 3_9/16, alteraw 
do pela Resolução n9 140/85, ambas do Senado 
Federal, autorizado a contratar operação _de cfé.. 
dito no v_alor _correspondente, em cruzados a 
800.000 OTN junto à Caixa Econômica Federal. 
A operação de crédito destinawse à execução de 
obras de infrawestrutura e complementação urbaw 
na nos municípios do Estado _ __ _ _ 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Passawse à discussão do Projeto, em tuffio úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria prOCederwsewá na sessão 
seguinte, nos termos regimentaiS. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-ltem23: 

Mensagem n9 89, de 1988 (n9 10"3788,~ila 
origem), relativa à prop-osta para qUe seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de. Ciic6, 
Estado do Rio Grande do Norte, a cOntratar 
operação de cr_édito no valor correspoitdente, 
em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) ' 

Nos termos do art. 6~'-da Resolução no 1, de 
1987, designo o eminente Senado(Nabor.Júnior 
para emitir parecer sobre a matéria, oferecendo 
o respectivo projeto da resolução. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB -AC. Pa;, 
emitir parec_er.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 89; de 1988, o_ Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para a Prefeitura 
Municipal de Caicó (RN) contrate, junto a,a.Banco 
do Nordeste do Brasil S/A, este na qualidade de 
agente fmanceiro da Caixa Econômica Fed_~, 
a seguinte operação de crédito: 

Características da operação: 
A- Valor: Ci$ 20.124.800,00: (Corresw 

pendente a ao:ooo OTN de Cz$-251,56 em 
Maio/87). ·- · • 
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B-Prazos: 
- 1 -de carência: 12 meses. 

2- de amortiza.ção:-240-meses. 
C-Encargos: 
1 -juros: 3,5% a.a., 
2- taxa de administração: ?% sobre cada 

desembolso. 
- 3_-del credere: 1,0% a.a.; 

D- Garantia: quotas do Fundo de Partiw 
cipação dos Municípios (FPM). 
E-Destinação dos recursos: execu~ 

ç~o de projetas de infra-estrutura relacionaw 
dos com obras de urban~çã,o e construção 

__ __,_de equipamentos comunitários diversos. 

__ Ouvida a respeito a Secretaria do Tesouro Naw 
dona! do Miriístério ·aa Fazenda, informou nada 

~ ter ·a op-or quantO à reanzação da operaçãO- enl 
causa 

No mérito, o pleito enquadrawse em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
ttmdo em viSta a éllta relevância socia1 do projeto. 
-" N"OS termoS da Resolução n" 1, de 1987, que 
estabelec~_normas de elaboração legislativa do 
senado 'Fêdera1 durante o período de funcionaw 
menta da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favo_ravelmente sob os aspectos econômiw 
co--financeiro e lega! da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 76, DE 1988 -. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de CaiM 
có (RN) a contratar operação de crédito 
no· valor correspOndente, em cruzados, 
a 80.ÕOO OTN. . 

O Senado Federal resolve: 
M 1 o É a PrefeitUra Municipal de Cafcó (RN) 

nos termos do artig_o 29 da Resoluç_ão n9 93[76, 
alterado pela Resolução no 140/85, ambas do_Se-
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito nó valor correspondente, em ·cruzados, 
a 80.000 OTN, junto ao Banco do Nordeste do _ 
Brasil SI A. este na qualidade de agente financeiro 
da Cafxa .E"conômica Federal destinado à e~ecu
ção de projetas de infra~estrutura relacionados 
com obras de urbanização e oonstru,ção de equiw 
pamentos comunitários diversos. 

Arl 2° Esta Resolução entra e_m vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PREsiDENTE (FT-andsco Rollemberg) 
- Passa~se à discussão do projeto, em turno úniw 
c6: (Pausã.) -

- Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria proceder-se~á na sessão 
s_eguinte, nos termo: regimentais~ 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Item24: 

Me~s:agem n~ 112." de i 988 (no i 82188, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado_ o Gõv:emo do Estado do Acre a 
rontr~-~ operação de crédito no valor_ cor.:
respondente, enl cruzados, a 800.000 Obrfw 
gações do Tesouro Nadona1_--::-:-:-0TN._(De
pendendo de parecer.) - -

Nos termos do art. 6<> da Resolução n9 1, de 
1987, o eminenté Senador Aluízio Bezerra para 
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emitir parecêr sobre a matéria, oferencendo o resw 
pectivo projeto de resolução. 

o SR.-ALUÍZIO BEZERRA (PMDB - AC. 
Para emitir parecer. r- Sr. Presidente, Srs. Con
gressistas: 

Com a Mensagem no 75, de 1988, o,_Senhor 
Presidente da República sUbmete à _deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitwa Municipal de Mirasse! D'Oeste ,....-- MT con
trate, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De:
senvolvimento Socia1- F AS, a seguinte operação 
de Ci:êdito: 

1. Proponente 
__ ___ lJ. Denom.inação: Município de Miras-
-- SOTD'Oeste- MT: - .. _ 

12 Localização (sede}: Rua Antonio Taw 
vares, 1366-rassol D'Oeste -_MT. 

2. Ananciamento 
. 2 . .1 Valor: equiva1ente:, em cruzados, a até 
62. f!l2~oo om. · · 

-22 Objetivo; _implantação da oficina de 
artesãos e da unidade profissionalizante. 

23 Prazo: carência: até 3 (três) anos. 
Amortização: 12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobraw 
dos trimestralmente, sendo a· saldo devedor 

- reajustado de acordo com o índice de varia: 
ção daS OTN. __ 

2.5 Condições de Liberação: o firiancia
mento será liberado em parcelas, de acordo 
com o cronograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Vinculação das parcelas do 
Fundo de Participação dos Municípios -
FPM. 

2.7 Dispositivos Legais: Municipal n9 
217/86, de -17 ae nóVeffibro de 1986.-

Nos aspeCtos e_conô~icos_ e_ financeiroS, a ope
ração enquadrawse nas normas operacionais do 
FAS: . ·-· --

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecid_g a_aprovação da Casa, 
tend_o __ em vista a a1ta relevânc~.;~. 59cialdo projeto. 

Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federa1 durante o período de funcionaw 
menta da Assembléia Nacional ConstittJinte, opiw 
namos favoravelmente, sob os aspectos econômiw 
co-financeíro e legal da matéria. ~ 

Assim sendo, c::onduímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

- . PROJETO DÉ RESOLtlÇ"ÃO 
N' 77, DE 1988 

·- Autoriza a Prefeitura f.t.uniclpaJ de M.iw 
rassoJ D'Oeste - MT a contratar opera.w 
ção -de crédito no valer cOJTeSpondente, 
em cruzados, a 62.tf.2,00 OTN, junto à 
Caixa Económica Fuleral. 

O senado Federal reso' ve: 
Art. 1 o É a Prefeitura Municipa1 de Miras sol 

D'Oeste-MT, Ilos termos do artigo 29daResoluw 
ção n9 93n6, alterado pela Resolução n~ 140/85, 
ambas do Senado Federal autorizada a contratar 
operação-de crédito no valor correspondente, em 
cruzac;ios. a 62.192,00 OTN,junto à Ca~ Econô~ 
mica Federa1, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao DesenvolvimentO. Social--
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FAS, destinado à implantação de oficina de arte
sãos e de unidade profiSSionalizante. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Era o parecer, Sr. Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollernberg) 
- Passa4 se à discussão do projeto, em turno úni· 
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria proceder-se-á na sessão 
seguinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollernberg) 
-ltem25: 

Mensagem n• 113, de 1988 (n•-183/88, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de RiO Bran
co, Estado do Acre, a contratar operação de 
crédito no valor correspondete, e!ll cruzados, 
a 31.927,84 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN. (Dependendo de pare_c_er.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n? 1, de 
1987, a Presidência designa o nobre Senador Má
rio Maia para emitir parecer sobre a Mensagem, 
oferecendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT -AC. Para emitir 
parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Congressistas: 

Com a Mensagem n9 113, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Rio Branco (AC) contrate, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na quaJi
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social-- FAS, a seguiilte operação de 
crédito' 

Características da operação: 
1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Rio Bran

co/Ac~ 
1.2 Lo_calização (sede): Rua Quintino Bo

caiúva, n9 214 Rio Branco/AC. __ 
2. Anandamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

31.927,84 OTN. 
2.2 Objetivo: construção de um mercado 

público. 
2.3 Prazo: carência: até 3 (três) anos. 

Amortização: 12 (doze) anos. 
2.4 Encargos: jUros-de -2-% ao ano, cobra

dos trimestralmente, ·sendo o saldo devedor 
reajustado de acordo com o índice de varia
çãodasOTN. 

2.5 Condições de Liberação: o financia
mento será liberado em parcelas, de acordo 
com o cronograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação das parceJas do 
Fundo de Participação dos Municípios -
FPM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 
664187, de 27·7·frl. - -

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 0'1 1, 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 econõffii
co-financ.eito_el_egal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 78, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio 
Branco (AC) a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 31.927,84 OTN. 

O Senado Feder& resolve: 
Art. 1~> É a Prefeitura Municipal de Rio Branco 

(ACK" rios termos do artigo 2'? -dã Resolução n9 

93176, alterc;!ldo pela Resolução n~ 140/85, ambas 
do SenadO Federal, autorizado a contratar opera~ 
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 31.927,84 OTN, junto à Caixa Econômica 
Federal, esta_ na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Sedai - FAS.-A 
operaçáo de crédito destina-se à construção de 
um mercado público. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
- de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

"O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollernberg) 
-- Em discussão o proj,eto, em turno único. (Pau

sa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
~-A votação da matéria proceder~s_e-á na sessão 
seguinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-ltem26: 

Ofido n~ S/6, de 1988 (n~ 54/88, na ori
gem), relativo à proposta para que seja retifi
cada a Resolução n~ 160, de 1986,_que auto
rfzou o Governo ·ao Estado do Pará a con
trqtar Qperação de .crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 363.865,70 Obri-

~aÇões_do Tesouro Nacional - OTN. (De
pendendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de 
1987, a Presjdência designa o eminente Senador 
Áureo MeJio para emitir o parecer sobre a Mensa
gem, Oferecendo o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. ÁUREO MELLO (PMDB - AM. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

CoinO óOficio "S" 6, de 1988, o Sr. Governador 
do Está dO do Pará solicita are-ratificação da Reso
lução n~ 16_0/86, de 19-8-86, que autorizou o a~ 
vemo -elo Estado do Pará a contratar a operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 363.865,70 OTN's, com destino a implantação 
do Centro Turistico Cultural, em Belém. 

Trà.ta-se portanto de um simples sUprimento 
Legislativo que permitirá ao pleiteante diferente 
apllàÇãO--daqueles recursos. 

No mérito, a matéria já recebeu o referendum 
datasa,quando da sua apredação originai, tendo 
em vista o seu largo alcance social para aquela 
municipalidade. 

Assim sendo, nos termos da Resolução n~ 01, 
de 1987, acolhemos o pédido, visto ser jwídico 
e constituciOnal, nos te"rmos do seguinte: 
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, PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 79, DE 1988 

Re~ratifica a Resolução n' 160, de 
19-8·86. 

O Seriado Feâerã.l resolve: 
Art._ )9 O art. )9, da_ Resolução n9 160, de 

1986, -passa a viQorar cOm a seguinte redaçãÕ: 

"Art 1 ~ É o Governo -do Estado do Pará, 
nos termos do art. 19 da Resolução n» 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, al!torizado a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 363.86570 Obrig_ações do.TesoUrO Nacio
nal- OTN, junto à Caixa Económica fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinad.a à cçndusão çio_H.Qspital das Oíni
cas do Pará, ouvido o BanC_o Central do Bra
sil." 

Art 2~ Esta Resolução entra em \j_go_r na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Em ·discussão -o projeto, em turno único. (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. · 

A votação da matéria pro-ceder-se-á na sessão 
seguinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Está esgõtada-ã·matéría conStaiite da Ordem 
do Dia 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 

Haddad, como Líder do PSB. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores: -

Farei um breve pronunciamento sobre o que 
vimos, hoje, na primeira página da Folha de S. 
Paulo, referente à dívida externa brasileira. Vimos 
o seguinte título: ''Sob pressão, o Governo aCeita 
FMI"'. 

Sr. President~. me parece que esta manchete 
não é correta, porque, tão logo assumiu o Min[s.. 
técio da Fazenda, S. Ex', o Ministro da Fazenda, 
esteve presente, aqui no Senado, a uma reunião 
com os Membros da Comissão da Dívida Externa. 
S. EX' colocou- inuito claramente, naquele mo
mento, que a posição do Govern-o era a favor_ 
da volta ao Fundo Monetério Internacional. 

Ein úlZáó deste- âsSunto, Sr. Presidente, eSta 
noticia não dá a dimensão exata do problema. 
E sabemos, não há mais qualquer dúvida, é públi~ 
co e notório, que o congelamento da URP, nestes 
dois meses, foi uma imposição do Fundo Mone
tário lntemacional, que tem em mente e tem o 
interesse de, ao emprestar ou avalizar o dinheiro 
para os países do Terceiro Mundo, que haja concfi
ções para que esse dinheiro retome, não interes
sando em que condições e o sofrimento que pos
sa advir p~ra a população deste País em razão 
desses planos do Fundo Monetário. 

Sr. Presidente, lemos num periodo, há poucos 
dias, que a quantidade de falências, concordatas 
e de cheques sem fundo tem ãumentado violenta
mente nestes três últimos meses. Qual o motivo, 
Sr. Presidente? O motivo, nãÕ há qualque"r dúvida, 
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está relacionado com o processo de dimim.dção 
da capaddade de compra, diminuição da capaci
dade de entrada no mercado por parte da classe 
médi~ neste momento. 

1 E, JUstamente, quero, mais uma vez, fazer um 
apelo aqui, às autoridades federais, ao Ministro 
da Justiça e ao Ministro da Fazenda, em relação 
ao chamado imposto trileão. Como já em pronun
ciamentos anteriores feitos nesta Ca_sa, todos sa
bemos que o Imposto de Renda foi cobrado _ç_om 
a variação da OTN a partir de janeiro, fendo a 
declaração sido feita até o _dia_2_9_de abril, o que 
prop!ciou àqueles que pagaram em umã única 
quota, o pagamento com percentual de 64,7% 
a mais. E aqueles que vão optar ou optaram pelas 
oito prestações terão que pagar 4,8 vezes mais 
do que se fossem pagar de uma vez só. 

Vejam V. ~o problema sério que está sofren
do a classe assalariada, porque o imposto é Im
posto de Renda, mas, na prática, não é de renda, 
é sobre salário, porque o funcionário é descon
tado na fonte e, além do desconto na fonte, paga 
o seu imposto, e aquele que tem que suplementar 
a sua renda através de mais um emprego tem 
que pagar também, trimestralmente, o Imposto 
de Renda. 

Não tenho dúvidas, Sr. Presidente, Srs. Senad_o
res, e os fatos estão af provando, uma vez_ que 
o número de cheques sem fundo, falências e con
cordatas tem sido enorme, de que haverá uma 
inadimplência violenta em relação ao Imposto de 
Renda. 

E faço aqui um apelo, Sr. Presidente, que me 
tem chegado de todos os Estados do Brasil, que 
tomaram conhecimento do pronunciamento que 
fiz nesta Casa, a reSPeito do assunto. Faço um 
apelo às autoridades para que seja reestudado_ 
esse problema da _contribuição trimestral do _Im
posto de Renda, porque, na teoria, pode o Gover-
no estar pensando que terá um grande aumento 
na arrecadação, mas, na prática, verá que muitos 
poucos declararão esse imposto trimestral. 

Erãm estas, Sr. Presidente, e nã_o quero alongar
me, as -considerações que queria fazer neste mo-_ 
mente, deixando um apelo, porque neste mesmo 
moll)..ento _em que se congela a URP, neste mes
mo momento são liberados os preços dos gêne
ros de primeira necessidade, de medicamentos~ 
enfun. há liberdade total E hoje m~mo vimos
o Ministro da Fazenda e o Presidente da República 
declararem que não se pensa, novamente, em 
congelamento de preços. No entanto, Sr. Presi
dente, o Imposto de Renda é cobrado com varia
ção da OTN e há uma série de dificuldades, in~l~ 
sive cortes em gratificações. Há outrO decreto-lei 
do Presidente da República cortando as gratifica
ções, e este não é por dois meses, o corte das 
gratificações por aqueles que ocupam, na realida
de, postos de chefia, é ad etemum, de acordo 
com o decreto. . . 

Peço, Sr. Presidente, imploro às autOridades go
vernamentais do setor fazendário que atentem pa
ra a situação dificil que enfrenta a população brasi
leira neste momento. 

E o que ve_m ocorrendo, Sr. Presjdente? Em_ 
razão destas dificuldades a classe ílabaJhadora. 
está sendo levada a reivindícações que têm termi
nado, sistematicamente, em greves, as quais têm 
ocasionado inúmeras demissões de_ (uncionários 
públicos e funcionários das estatais criando um 
clima de intranqüilidade em muitas famílias que 
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Sofrem com a demissão, às vezes. do Cáb:e_ça <;[~ 
família. É a cri.se_soci~l. Sr. Presidente;j)á possibi
lidade de uma explosãO social ne.ste Pais, qu~ 
nJngl!ém deseja e que terá conseqüências imp~
visíveis e que ·só servirá, na realidade. como m&s 
um argumento àqueles _que não desejam 9 regi
me democrático voltarem a tentar a implantação, 
ii.ovainente, de um regime qe exceção neste País_. 
. Eram e_~tas as coloc~çõ~ que qUeria fazer, Sr. 

Presidente, neste momento, aguardando que Pro
vidências humanitárias do Ministro da Fazenda, 
enfim, dO Govimlo,:_sejam tomadas em favor da 
classe __ assaJaria_da brasileira (Muito bem!) 

O Sr. Edison Lobão- Sr. Presidente, peço 
a palavra como Líder. 

- O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre senador Edison 
Lobão, que falará como Líder. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA Como 
Líder, pronuncia o _?_eguinte discUrso.)- Sr ._Presi
dente, Srs. SenadOres: 

O Pi'esidente José Samey reuniU, hoje, alguns 
de seus Ministros nQ Palácio do Planalto e convi
dou para esta reuflião dirigentes de Federações. 
assqciações de empresas, sindicatos, polWcos, _e 
anunciou mais algumas medidas do Governo, 
com vistas a !-!ma total liberação do_processo pro
dutivo industrial neste País, retirando os controles 
que até então existiani para o efeito de importação 
e_exportação de ~entenas de produtos brasileiros 
e estrangeiros. 

Cotn e$:t<is providências, procura o_ Presidente 
da República, e o Governo como -um todo, criar 
mecanismos para que a iniciativa privada tome, 
de fato, a seu cargo a gerência da economia na
sfonal. Esta é uma feivindicação antiga não ape
nas de empresártos, mas _de economistàs ·e polítl~ 
cos. o que-se tem reclamado freqüentemente, 
iterativamente, _é de uma excessiva inted'erência 
do Est.ãdo nos negócios da economia, qUe deve 
ser privada em toda a sua extensão. 

Quarito ao Fundo Monetário_lnternacional, refe~ 
rido pelo eminente Líder Jamij }?addad; devo dizer 
que tudo qLianto 9 Governo pensa em_ fazer neste 
monento é aquilo que recomenda a economia 
brasileira. Nenhuma providência serátomãda -que 
não seja na linha do interesse nacional. -

O FMI tem os seus Padrões de funcionamento, 
que não se destinam exclusivamente ao Brasil, 
senão a todos os países - membros do próprio 
FMI. E sabe S. Ex", tanto mais quanto é um estu
dioso desta matéria, que o Ff\r\1 nad~ majs é do 
que um banco, uma instituição que tem sócios 
internacionais e de ctija composição fazem parte 
cerca de 105 países do mundo, entre eles o Brasil, 
Uri1. dos signatários do estatuto que criou aquele 
organismo. 

-~:~Sr. Ney.Maranhão ~ V.-Ex~_dá lice_nça 
para_um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO- Com muito pra
zer. 

0 SI-. Neir MaranhãO- Senadqr Edison._Lo
b~Ô~ ,Primeiram~nte cOnQratuJO-me- Cõm V. ~ 
po_re~sSaS llotícíaS alvissareira.s, das _medidas que 
o Pr_~~idente da ~epública _está toinando COm res-
peito à ecOnomia nacional. No meu entender, tu
do que venha prestigiar, neste Pais, a iniciativa 
privada deve ter o apoio de todos nós. Haja vista 
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que p<:lfa reduzir o grande déficit público; e isto 
temos visto através da imprensa e de dados esta
tísti~QS, o governo está tomando medidas objeti
Vando a privatização_-das empresas estatais que 
estãO dando prejuízo à Nação: Temos aí, o proble
ma" do défidfPúblico, o congelamento da URP, 
qUe agora mesmo está penalizãndo o funciona
lis_i:DQ público. No meu entender, Senador Edison 
lobão, o pfejúízO que deram à Nação essas em
preSas estafais em trêS meses. se não engano, 
qu~se 60 bilhões de cruz,ados, multiplique-se isso 
poi' qliâtro e temos·- uma quantia multo grande. 
Côrriõ-Vice-Líd_er do Governo, congratulo-me 
com Y. ~ pelo discurso que pronuncia no Sena
do Federal neste monento. Com relação às medi
das que o __ Governo está tomando para privatizar 
essas empresas, deixando apenas as estatais que 
dão lucro, principalmente aquelas de interesse 
da segurança nacional, todos torcemos para que 
dê_em resuh~do. É o que esPera a Nação brasileira. 

OSR.EDISONLOBÃO-Agradeçoaoemi
nente Uder Ney Maranhão a solidariedade. V. EX', 
qqe é, também, um conhecedor do problema 
económico nacionaJ, vive-o_ até de natureza pes~ 
soa1, compreende a necessidade inadiável de que 
tais medidas realmente sejam adotadas. Não é 
posstvel que este Pais, que já sofreu tanto com 
a estatização da suá economia, continue a manter 
vistas grossas quanto a isto. É preciso que o plano 
de privatização dessa_s estatais - e V. ~ tem 
toda razão- se faça com tõda a urgência e segu
rança, porque o prejuízo que muitas dessas em
presas têm dado à_ Nação é qualquer coisa de 
descomunal. A iniciativa privada é precisamente 
aquela que se socorre da competênda e da' agili
dade na gerência de tais vetares da economia. 
t assim no Mundo inteiro o processo de privati
za_ção. Quem quer que estude um pouco esse 
problema verificará que quase todas as nações, 
inclusive alguns países socialistas, estão intima· 
mente_ ligados, hoje, a este problema da desesta
tização. Tocbs têm a preocupação de privatizar 
o mais possível as suas empresas.. I:: que, de lD1l 

modo geral, chegou-se à conclusão de que o 
Estado não pode, de fato, gelir aquilo que cabe 
à iniciativa privada, porque sempre procura fazê-lo 
da melhor maneira possível, mas sempre o faz 
da pior forma de que se tem notícia. 

- roréro, eu fai_C)va sobre o Fundo Monetário In
ternacional e dizia que o Brasil é um dos seus 
signatários, um dos seus sócioS, portanto. 

O FMI é um Banco que tem interesse em que 
os tomadores dos seus próprios recursos ou de 
recursos de entidades ligadas a ele tenham êxito, 
para que possam devolvê-los e resgatar as suas 
dívidas junto a ele e às entidades avalizadas por 
ele. 

O FMI, tanto quanto sei, não tem interesse em 
que qualquer país que seja seu- membrcr tenha 
insucesso na gerência de sua economia. Portanto, 
uma condenação prévia ao Fundo, dizendo-se 
que, na medida em que o Brasil procura ajustar 
a sua economia ao seu re-ceituário, está conde
nando o povo ao sofrimento, é um exagero, um 
tremendo exa~ero. - -

O Sr. Jamll Haddad- Permita-me um apar
te, nobre Senador Edison Lob®. 

O SR. EDISON LOBÃO- Com todo o pra
zer, el'!linente Uder Jamn Háddad. 
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O Sr. Jamil Haddad - Nobre Senador Edi
.son Lobão, há uma CoOtrãdlçào entre"-ã sua fala 
e a do Ministro Maüson da Nóbrega. Quali.do_S. 
EX" esteve nesta Casa, declarou que foi um dos 
negociadores, em 1983, Con1 o. FUndo Monetário 
Internacional. E dizia que havia sido um fracasso, 
na realidade, naquele momento, a ida do Brasil 
ao Fundo, mas tinha certeza de que, neste mo
mento, o Fundo Monetário tinha outra visão. Quer 
dizer, em sua fala, o Sr. Ministro da Fazenda con
testou viok:ntamente a posição que o FMI assu
miu naquele momento em que o Brasil. eJ'T! !_983, 
foi ao seu encontro. E o-que-se viu, nobre Senador, 
é que tivemos unia moratória, chamou-se a falên
cia de moratória, porque sabemos que a política 
que existe neste País, que é imposta justamente 
pelo Fundo Monetário, p-elos bancos credores do 
Brasil, é uma política eminenterOente exportado· 
ra. A partir da exportação, podemos ter um supe-
rávit na balariça comercial, superávit e~te que, 
justamente, faZ face à cobertura dos juros do pa
gamento da dívida As últimas informações, na 
época da dedaração da chamada moratória, são 
sobre uma falência, porque, em determinado mo
mento, de um bilhão e pouco de superávit na 
balança comercial mensalmente, passamos a ter 
apenas 130 a 140 milhões_ de dólares. Como_taJ, 
não ·podíamos pagar um bilhão e pouco mensal 
que devíamos pagar, para chegarmos aos doze 
ou treze bilhões anuais. Agora, encerrada a cha
mada moratória, já pagamos o que deveriamos 
pagar no passado e a dívida de 105 bilhões já 
passou para 127 bilhões. Houve, na.realidade, 
uma bola de neve. Não interessa aos credores, 
na realidade, receber o principal. Interessa a eles, 
sim, que cada vez possam receber mais e mais 
seus juros, porque essa dívida está mais do que 
paga, não há dúvida nenhuma. E aí digo: como" 
podemos, na realidade, partir .para- uma política 
que atenda aos interesses do Fundo Monetário 
Internacional? O interesse dele é que haja esse 
superávit na exportação para o pagamento dos 
débitos. Pretende ele a diminutção do déficit inter
no. Correto. Ele quer que diminuamos o déficit 
interno, paraque posSamOS, ehfãó, ter m·ais meios 
de poder _subvencionar, inclusive, as exportações 
e pagar os juros da dívída. Mas aí V. EX' entra 
em um campo que é justamente o da iniciativa 
privada e o das estatais. V. Ex", um antigo jorna
lista, profundo conhecedor dos problemas nacio
nai~ sabe muito bem que um grande número 
de estatais era da iniciativa privada, absorvidas 
pelo Governo em razão da falência. E quem pagou 
a conta da falência ao assumir o Estado este patri
mônlo foi a população brasileira. Não sou contra 
a iniciativa privada. A iniciativa privada tem que 
s_er gerida com os seus meios, com os s~us fun~ 
dos. O Que vemos é que, num momento sério 
de crise, há necessidade de contenção da divida 
interna. A Ferrovia Norte-Sul continua, está lá, 
as obras continuam, no entanto, vai-se diminuir 
a dívida a partir do momento da contenção da 
URP durante dois meses. Enquanto isso o Conse
lho Monetário doa à Sharp e à Transbrasil 250 
milhões de dólares, dinheiro público, investido na 
iniciativa privada em .sltuação de dificuldade. En~ 
é bem assim. 

O SR. EDISON LOBÃO - Mas o investi
mento nãO é doação. É empréstimo e não doação. 

O Sr. J"amU Haddad - Emprestou, como 
emprestou a várias empresas privádas no passa-
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d9, que TI® çymprfram e não honraram O$ seus 
comproini~sos_e acabaram sendo absorvidas. Ho
je; o Governo tem até hotéis,. -motéis, tem uma 
série de óigãos considera_dos empresas estatais, 
que, no entanto, são fruto da absorção por falta 
de pagamentO, do não cumprimento de seus 
compromissos. Este problema de iniciativa priva
da e estatização, nobre Senador Edison Lobão, 
mereCé~unldebate rOuito profundo. Quem pode 
falar mal de uma Petrobrás? 

O SR. EDISON LOBÃO- Ninguém. 

O Si.-J8mn Haddad :._Justamente. A Petro
brás, hoje, socorre o Governo. Dinheiro da Petro
brás está sendo investido .Pãra pagamento de ou
tros compromissos. No entanto, a Petrobrás, hoje, 
~ no vermelho, em raZão, justamente, destas 
dificuldades que o Governo vem enfrentando para 
acertar contas no exterior. A Petrobrás tem crédito 
internacional. Quando a Petrobrás é avalista, con~ 
segu~se o que quer na exterior. No entanto, é 
uma empresa estatal. Quem pode falar da Eletro
brás? Quem pode falar na realidade, do grande 
avanço que demQs no_ tempo nas telecomuni
cãções? São empreSas, realmente, de grande ca
pacidade e com tecnologia nacional. Hoje já do
minamos esta tecnolo!ifi. Hoje a Petrobrás vai 
ao exteriOr fazer prospecção captação de petróleo 
e ~ ~cebida como um órgão altamente qualifi
cada. De modo_ que, nobre Senador Edison Lo
bão, desculpe--me ter-me alongado, ao interrom
per o SE!ú discurso, mas este assunta é de uina 
profundidade maior: estatização ou privatização. 
Interessante que, quando o Governo quer passar 
à iniciativa privãda certas estã.tai$. pode ter V. EJr 
a certeza de que são estatais que têm condições 
de viabilidade, caso contrário a intciativa privada 
fiâo-üiã-'aCeitá-Jãs. Isto é Uina realidade. É uma 
qUestão aPenas de ajustamento, e, não tenha dú
Vidas, cjue elas podiam ser geridas também pelo 
próprio Estado. AgràdeÇo a V. Ex-' o aparte que 
me concedeu~ ~mpre q:ue _estiver na tribuna, es
tarei pronto para debater com V. ~. aprofundan
dõ-nos na análise de assuntos como o que expõe, 
rieste i-nomeilto, com o Séli ponto de vista bri
lhante. 

está sendo incoerente aqui nas suas argumen~ 
tações,_ 

No tocante ao problema das estatais, em verda
de, muitas _empresas_ tiveram que ser absorvidas 
pelo Governo -Federal. Através de quem? Através 
do Banco Nacional do D_esenvolvimento Econô
mfco; que, de inodo geral, foi um emprestador 
de recursos a certas empresas ~que, não tendo 
podido prosseguir na sua ünha de atuação econô
mica, acabaram sendo absorvidas pelo próprio 
Banco, Elas até podem ser numerosas, Mo são 

- tão numerosa-s asSim. No total; elas não signifi
cam grand~ coisa no que diz respeito à partici
pação das estatais na economia nacional. Sabe
mos que-as-estatais dominam cerca de 70% da 
economia nacional, o que é um horror. Só num 
pais socialista ísto acontece e no Brasil. Em país 
nenhum do mundo, há este indice de dominação 
económica das empresas estatais. A Petrobrás, 
menciofiada por V. Br, a Eletiobrás, a Vale do 
Rio Doce, s_ão empresas de grande porte que nun
ca deverão ser privatizadas. Deverão, porém, ser 
privatizadas aquelas cujas atilddades nada têm a 
ver com a ação do Estado na economia. São 
aquelas criadas ou por equívocas ou em razão 
de um momento de necessidade, ou até em virtu
de do desinteresse da iniciativa privãda naquele 
momento, ou, ainda, as que foram absorvidas 
pelo GOVerno como pagamento de dívidas que 
não puderam resgatar em tempo. -

Não sou contra as estatais, sou até a favor delas, 
de muitas delas, e jamais devem ser privatizadas. 
Esse rosário imenSo _de empresas estatais que 
nada dízem à _economia _do Estado e deveriam 
pertencer à economia privada, este, sim, deve ser 
transferido o quanto antes. 

Conduo, Sr. Presidente, s_olidariz.ando-me com 

O SR. EDISON LOBÃO - V. Ex' ilustra o 
meu modesto pronunciamento e me dá oportu
nidade para algumas reflexões e comentários so- ~ 
bre aquilo que foi posto aqui como fato verdadeiro 
que, no meu entendimento, contém algumas de
formações. 

o Senador Jamil Haddad, no que díz respeito ao 
Imposto de Renda trimestral de algumas catego
rias de trabalhadores deste Pais. O Governo deve
ria, realmente, fazer um reestudo desta matéria. 
Não é possível que brasileiros prestem a sua de
claração de renda anualmente_ e uma parcela de 
brasileiros tenha que fazê~lo a cada três mes_es. 
Realmente, não há uma expücação, a meu ver, 
muito lógica para isso. Junto o meu_ apelo ao 
do eminente Senador Jamil Haddad ao Mmistro 
da Fazenda, pedindo-lhe que faça um reestudo 
desta matéria. 

Muito -abrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concédo a palãvra ao nobfe -Senador Aureo 
Mello. Em primelro lugar, não vejo contradição entre 

o que aqui digo e o que disse o .Ministro Mailson 
da Nóbrega. O Ministro se referia às negociações 
de 1983 c:j:Ue enVolviam o Fundo Monetário Inter
nacional e o Bra_sil, o _Governo l;>rasileiro. Naquele 
instante, quem parecia: não estar cumprlitdo o 
que havia sido ajustado não era o Fundo Mone
tário, e sim o Brasil. Naquela -época o Brasil_ assi
nava sucessivas Cartas de Intenções,. já com a 
intenção _de não cumprir nenhuma delas. Então, 
não poderia chegar a nenhum resultado positivo 
junto ao Fundo Monetário. Por conseguinte, as 
objeções do Ministro Mailson estavam no choque 
de posis;õe~ ·e_ d~ intenções _entre um e outro. 
De tal modo, o Ministro Mailson da Nóbrega nada 
tem contra o Fundo Monetário Internacional, tanto 
qtle S. Ex' a!;Jora-admite fazer as 11egociações 
qUe -estão -em C:Ucio. Isto é o retratO de que S. 
EX' é Coerente e eu também. Nenhum de nós 

O SR. ÁUREO MELLO (PM!)B - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orã
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sr. Presidente, quero referir-me a um fato que 
tem importância sobremaneira no meu EStado, 
Amazonas, trata-se do falecimento de um verda
deira líder religioso que ali pon!;ificava, Pastor Al
cebíades, o qUe- causou profundo abalo, uma má~ 
goa muito gfande, da parte não somente dos se
guidores da sua religião como de· todos aqueles 
membros da sociedade amazonense que aprecia
vam o desempenho altruísta, nobre e digno desse 
eminente traurnaturga. 

Assim, Sr. Presidente, expresso aqui, em nome· 
do povo amazonense, o profundo pesar que aco
mete a todos que habitam aquele distante Estado 
da Federação. 
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Era o_que tinha a registrar, Sr, Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- ConCedo a palavra ao nobre Senador Nelson 
Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - .SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Sts. senadores: --

A edição do Jornal do BrasU de
1 

27 de- abril 
corrente noticia que o prefeito de Xangai assumiu 
seu cargo "em sintonia com a nova política da 
China, prometendo captar novos invE:Stiinentos 
para a cidade mais popuJosa do país- 12 mi
lhões de habitantes- e afirmando qu"e vai acabar 
com todas as mordomias públicaS, como oS carís
simos banquetes e festas oferecidos por funcio
náríõs da prefeitura". E arremata o prefeito: "Xan
gai sempre foi boicotada desde I 949 na distri~ 
bulção de subsídios do governo em relação ao 
resto do país". 

Mudando tudo o que de_ve ser mudado, repor
to-me às POrtarias n95 1.464 e 1.469, do Banco 
Central do Brasil, que "estabelecem obstáculos 
à execução, entre outros, dos ptanos de constru
ção de casas para popu1ações de baixa renda", 
segundo documento a mirn remetido_, em 30 de 
março último, pelo eminente ex-Secretário do De
senvolvimento Urbano do Estado que tenho a 
honra de representar nesta Casa, Doutor We:mer 
Eugênio Zu1auf. 

Daquela importante peça extraio os seguintes 
tópicos, por bastante elucidativos de uma situação 
que não deve perclurar: 

"Estancar o défiCit Público é, sem dúVida 
alguma, um dos mais relevantes objetivOS 
nacionais; é preciso cortar os gastos_supér
fluos e os investimentos improdutivos que 
a· fantasia ou a ganância tem levado o País 
a realizar. Contudo, os recursos _,plicados na 
habitação provêm do FGTS e da Caderneta 
de Poupança, compostos à custa da pou
pança pública. O FGTS é dinheiro do traba
lhador, captado com a finalidade precípua 
da aplicação em habitações. E mais: o recur
so aplicado na habitação é repassado ao mu
tuário, que o testitui seguramente ao Fundo. 

Não há, pois, como inquinar de geradOra 
de déficit público a construção habitacional 
assim estruturada. Ao contrário, reter as legí
timas apUcações do F_GTS ou do ·sistema 
Financeiro de Habitação para equilibrar as 
finanças do Governo, isso, sim, é alimentar 
o déficit públíc_o. É preciso reconhecer que 
foi precisamente _a constituição de um caixa 
comum, com os recursos dos diversos fun
dos criados em nome do desenvolvimento 
nacional, que ensejou o desvio _de finalidades 
desses fundos e alimeritou a orgia dos gastos 
governamentais insensatos. O povo brasilei
ro e,_em particular, a sua parcela mais pobre, 
que lastimavelmente é_ a __ sua grande maioria 
~ não pode tolerar mais o sacriffcio que 
a Nação lhe impõe ao gerir assim a sua eco
nomia. 

Reduzir a inflação é outra meta fundarnen~ 
tal. E é em nome â.esse propósito, argumen
tando até que os mais pobres são a sua maior 
vítima, que o Governo pretende reter também 
os recursos destinados à habitação." 

Sr. Presidente, Se nem mesmo os segmentoS 
de maior poder aquisitivo, atualmente, no Brasil, 

podem sobreviver em condições de dignidade, 
pois lhes faltam os meios para aquisição da casa 
própria, obrigados, pois, a contratar locações cada 
vez mais onerosas, quanto mais os desassistidos 
da sodedade! 

Resulta provado de forma irretorquível que não 
_faltam r_ecursos para _financiar os investimentos 
nesse terreno -crucial. Somente em 1987, noticia 
o jornal O Estado de S. Paulo (edição_ de 
25-12-87), "nos onze primeiros meses do ano, 
~foram postos à disposição do Banco Central 119 
bilhões de CI"JJzados, originários das cadernetas 
de poupança. Essa apreciável soma foi entregue 
ao instituto de emissão por falta de oportunidade 
de aplicações". 

Pasmem, Srs. Senadores! Pasmem! 
Neste tempo que agora me é facultado, Sr. 

Presidente, permitam-me os eminentes pares as 
seguintes considerações acerca dos fatos aduzi
dos: a crise brasileira resulta no paradoxo de ser 
muito grande e, ao mesmo tempo, coisa nenhu
ma. O Programa de Estabilização Econômica 
apresentado pelo Governo no seu último ''paco
tão", .conquanto resultado de fina elaboração téc
nica, socialmente é nada. porque injusto, perver
so! 

A inflação galopante, a hiperinflação nãÕ passa 
de re.s_ultado do acúmulo de desacertos do próprio 
Governo, o qual, no final das contas, culpa o assa
lariado. 

Defender a moeda contra a corrosão infla<::io
nária é meta salutar, desde que temperada tal 
defesa com o atendimento das clamorosas exi
gêndas populares nos setores mais elementares, 
como o da habitação. 

Daí, Sr. Presidente, a prioridade indiscutível, em 
meio a essa "balbúrdia," financeira, para os investi
mentos com habitação, transportes e alimenta
ção~ Se o Governo pretendesse, o _que dia-a~dia 
desmente, estabilizar a inflação para socorrer os 
menos favorecido_s pela economia, nosso apoio 
seiJ'l reservas estaria, já, dado. Mas o Programa 
não estabilizará a mo.eda e ainda agravará as con
dições de vida da _massa. E tudo em nome de 
metas, à diferença_ do Prefeito de Xangai, que proi
biu "festinhas e comilanças às expensas públi
cas." No Brasil, multiplicamos Xangai por cem, 
ou por mil, ou por dez mil, e o resultado aí está: 
a aflição das comunidades carentes. 

-~ O Estado deve dar o exemplo nessa empreitada 
de re<:uperação da moeda. Há que reduzir as suas 
despesas supérfluas, cujo caráter inflacionário 
atinge até áreas de utilidade pública. Não temos 
problemas de receita, permitam-~me os técnicos 
da Fazenda Nacional. Tem os, isto sim, despesas 
e despesas inúteis. - -

Chegamo_s a _um estágio, no Brasil, em que 
as _filigranas verbais substituem o equacionamen
_to lógicO das questões sócio-econõmicas, O Pais 
é uma Imensa autarquia em que, ao-iãdo de-illiã:s 
de prOsperidade, se formam bolsões de pobreza 
absoluta, inadmissíveis no regime democrático. 

A reforma social não pode ser restringida ao 
eCoriõmico, embora o fator económico possa ser 
considerado importantíssimo no processo de de
.senvolvimento brasileiro~ 

Raramente, nos últimos tempos, neste Pais, o 
"interesse social" vem coincidindo com os inte
resses individUais. Ora, se pretendemos estar nu
ma genuímt democracia, em que não apenas fica 
assegurado_ o direito de expressão, mas também, 
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e principalmente, o de habitar, comer, ter acesso 
à educação, .dívertir-se, etc, tais interesses devem 
coincidir. 

o mero ricolhedor de_ tributos, apenas, não 
nos bastará! Precisamos, isto -sim, Sr. Presidente, 
de uma população bem alimentada e morando 
em condições de dignidade. Se-o indivíduo não 
pode levar a termo determinada tarefa, deve o 
Estado fazê-lo, guarda~s as devidas proporções, 
dizem os pensadores _econômicàs, Italianos clás
sicos. O tema.c:entral de.st.e pronunciamento leva
Tios a crer que não é dado ªQS partiCulares de 
baixa, de baixíssim~ renda, até, Construírem CaSas 
para moradia própria. Com que recursos, Sr. Pre
sidente, com que recursos, se es,sa pobre gente 
mal tem o que comer? - ----

RedUzamos ao mínfmo aS diferenças entre os 
brasileiros, Senhores do GõvemO! .A soci~dade 
modema é febril, e o futUro já f$tá_"à_s; portas brasi-
leiras, impãciente! _ -

Os elementos mais conse!Yadores da socie
dade, os oligarcas, os poderosos dos séquitos 
cto Poder devem enxergar que o tempo urge, as 
massas não estão desinformadas como se supõe 
~~ ainda, Nap6!e"ão m já está enterrado. Logo, não 
mais pode manter a plebe longe do seu trono .. 

Já o Direito Natural não permitiria o encastela
mente do Governo, no particular das habitações 
populares, quanto mais os fatos económicos e 
os direitos sagrados assegurados pela Cãrta Mag
na aos desas_sistidos deste País .. 

Santa Catarina_,_ meu Está.â6, não merece, Sr. 
Presid~nte, tamanha tnjus~ça. Estado que, sem 
fã"ctância, é credOr, âe M muito, da admiração 
de todos peJo seu ãfto nível de-progresso mateiial 
e intelectual. . ___ .. 

Concluo, Sr. Presidente, reiterando a necessi~ 
dade da imediata reVisãO das malfadadas porta

. rias aqui referenciadas, a fUTJ de que os contratos 
já firmados possam ser conva1idados e os progra
mas ofiCiais de Santa Catarina retomem o seu 
curso lógico e natural, além da aprovação de ou
tros pleitos nã área da habitação popular. 

O Brasil só será grande quando as diferenças 
"horizontais e Vertic:aiS forein eliminadas. Imagi
nem se pegamos o Sul do País e lá começamos, 
a exemplo de outras regiões menos favorecidas, 
a estabelecer bolsões de rrllséria? 

Muito obrigado a todos pela atenção Q.Ue nle 
disPensaram. - --- . · · · 

Era o que tinha a dizer,_ Sr .. Prestdente. (Muito 
bem!) · - - -

O SR. PRES(DEI'ITF(Fianclsco Rol!emberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson 
Carneiro. -

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - R.J. 
Pronuncia o seguinte discuso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Quando ocorrem casos de _malversação dos 
dinheiros públicos, de corrupÇão ou suborno nos 
órgãos do segundo escalão, a tendência dos jor
nais e do povo1 quando o processo de apuração 
se lentifk:a, é culpar o respectivo mtnistro de Esta-
do, mesmo injustamente. _ 

Por isso, as cartas que nos chegam de Valença 
e de Porto Ferreira, estão a indicar ao Ministro 
da_ Previdê_ncia e Assistência Sçi_t:ial, nosso _digno 
COrreligionário REirfato- Archer, que ordene provi
dências urgentes para a conclUsão -das sindicân
cias ou inquéritos que resultaram nas ãpurações 
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do Processo n9 027.529/87, referente ao Hospital 
Dona Balbina, de Porto Ferreira (ónico do INAJ\1PS 
no Estado de São Paulo), onde se constataram 
várias irregularidades graves, inclusive corrupção, 
conforme denúncias da Associação Paulista de 
Medicina, configurada na dupla cobrança de servi
ços médicos, em prejuízo do INPS. 

As reclamações procedem de Valença, já que 
fluminense é a maioria dos m-édicos prejudicados 
que ali trabalham, também antigos médicos, que 
foram, em represália, afastados, proibidos de con
vênios com o INAMPS, mesmo se __ os_ pacientes 
optassem pelos seus serviços. 

Enferineiras são impedidas de levar ao __ conhe
cimento dos médicos irregUlaridades graves que 
prejudicam o atendimento clínico e põem em ris
co a vida dos pacientes, sob ameaça de demissão 
como já ocorreu em alguns casos. 

Os reclamantes, de Valença e de Porto Ferreira, 
guardam a certf!Za de que o- Ministro da Previ
dência SOCial não tem conhecimento dessa gra
víssima situação, daí por que levo-a S. Ek' como 
correligionário e como amigo, a reiteração das 
denúncias, pedindo sejam tomadas providências 
eficazes para ultimação desse malfadado irique
rito. 

Era--o QUe tinha a dizer, Sr. Presidente. _(Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg) 
- Concedo a palavra ao_ nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

OSR.JCITAHYMAGALHÃES(PMDB-BA. 
Pronunda o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: -

AAssembléia Nacional Constituinte, convocada 
em 1985, eleita em 1986 :e- i!lstalada _em primeiro 
de fevereiro de 1987, brevemente promulgará a 
tão almejada Carta Magna do Brasil. Então, os 
brasileiros terão em mãos os priricípios funda
mentais que determinarão a forma do Estado, 
método de organização, distribuição dos poderes 
soberanos entre os várfos órgãos de governo, di
reitos so.ciais, políticos, individuais e_ Coletivos, 
além do modo das relações do governo com o 
povo sobre quem sua autoridade é exercida. 

O texto da nova Bula Política brasileira em ela
boração consagra o princípio da separação de 
poderes, adotada. por quase todos os modernos 
estados, onde a Constituição, como lei magna, 
resultante do poder constituinte, cOntém a exis
tência independente e harmoniosa de três pode
res estatais: o Legislativo, o Executivo e -o Judi-
ciário. -

Embora a separação rígida da Revolução Fran
cesa não mais exista, a verdade é que, temperada 
e adaptada à evolução política e tecnológica, ela 
subsiste ria quase _totalidade dos Estados contem
porâneos. Tal fenómeno se explica pelo fato· de 
que a separação de poderes, ou- mais propria
mente, a separação de funções corresponde a 
uma necessidade política, comparável à ne<:es-
sidade de divisão do trabalho nas diversas classes 
da sociedade. 

A simples consagração do princípio -no novo 
texto, entretanto, seria insuficiente -para sua obser
vância efetiva no dia-a-dia da vida nacional. 

O texto constitucional em vigor, que preten
demos substituir~ tambérh-ãdota o princípio con
ferindo a cada Poder independente suas funções 
e prerrogativas próprias. Mas nem tudo que _ele 
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prevê, genêdca e abstratamente, pode ser colo
cãdo eni. prática,_ frustrando as expectativas da 
sociedade. 

Entre outros exemplos, temos a função fiscali
zadora sobre as_ações do Executivo, atividade cujo 
ex:erdcio é muito cobrado do Poder Legislativo 
no atual quadro político e económico brasileiro, 
tendo em vista, particularmente, as sucessivas de
núncias de atas ilícitos praticados por adminis
tradores públicos de todos os níveis. 

Essa- ação ftSCalizadora, entretanto, que figuia 
entre as maís impOrtantes desempenhadas pelo 
Poder Legislativo, encontra inúmeros obstáculos 
à sua realização, a começar pelas própriaS diSpo
sições constitucionais, que não explicitam -"deta
lhadamente a função, nem prevêem todos os ins
trumentos necessários -~ sua_ efetivação, permi
tindo que _s_eJevantem interpretações divergentes 
sobre a abrangência do poder conferido ao Legis
lativo. 

As dificuldades interpostas ao trabalho da CP! 
-~da CorrupÇão-::-que são um exefnplo extremo <:lo 

que ·estou falando, demonstram de maneira ine
quívoca -quanto ainâa Precisamos ayançar para 
restaurar:_ as prerrogativas do Poder Legislativo e 
exerçer de forma efetiva a fiscalização que nos 
compete. 

Assim sendo, é com satisfação- que registro o 
grande avanço consignado no textO constitudo
nal em elaboração, relativamente a essas ques
tões. 

No tocante à recuperação das prerrogativas do 
Poder Legislativo, merece relevo a abolição no 
processo legislativo da execrada figura do decre
to-lei,_ competência- atnbufda ao Chefe do Poder 
Executivo pelas últimas Constituições. Também 
há que se destacar ·a fim do chamado decurso 
de prazo. 

No ampliado elenco das atribuições legislativas, 
podemos destacar, entre outras, a competência 
exclusiva do CS~ngresso Nacional em apredar Os 
atas de concessão e renOVação de concessão de 
emissoraS-Oe rádio_e televisão, bem como a com
petência privativa da Câmara de aprovar moção 
de censura a Ministro de Estado. 
- O Senado Federal, por seu turno, viu aumen

tado o_ número de autoridades submetidas à sua 
prévia aprovação, como é o caso do Procura
dor-Gei'ãl da Repúbli~a. presidente e diretores do 
Banco Central, podendo, inclusive, a Câmara Alta 
aprovar, por maioria absoluta e por voto ~ecreto, 
a exon~aç:ão, de ofício, do Procurac!or~Geral çla 
Repúblícà, antes do término do seu mandato. 

Relevo; ainda, que há de se dar- às ComiSsões 
Parlamentares de Inquérito poderes de investiga
ção próprios das autoridades judiciais, sendo suas 
conclusões. se for o caso, encaminhadas ao Mi
n1Stérfõ_PU15lico para o fim de promover a respon~ 
sa):>ilidade civil ou criminal dos infratores. Outra 
nOvidade reside na_ criação de uma Comissão Re
presentativa do Congresso Nacional durante o seu 
recesso. 

A seçáo pertinente à fiscalização finam:eira e 
orçamentária, agora o"peradoriar e patrimonial, 
em cujo conteúdo, pelo processo de fusão de 
emendas, tive a oportunídade_ de colaborar, regis
tra grandes e importantes conquistas, constantes 
dos artigos 83 e 84, que pretendo comentar. 

O art. 83 defíne com clareza a função de con
trole externo dá Congresso Nacional, caracteri
zada pela fiscalização contábil, firianceira, opera-
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danai e patrimonial da União, e de todas as entida
des da administração direta ou indireta, bem co- _ 
mo da aplicação de subvenções e repúncias dte 
receitas, quanto aos aspectos da legalidade, lefiiti-
.midade e economicidade. . . ~. __ ~-

0 art. 84, por sua vez, estabelece as CoO,pe
tências do Tribunal de Contas da União, na qUali
dade de órgão aJ.!X(Iiar do Congresso Nacional 
na realização do controle externo. 

Dentre os diversos-incisos ali Contidos, que. defi
_nem_ as várias é!lfíbuiç_Õ~'$ do órgão, como a apre
ciação das_contas do Presidente da República; 
o julgamento _das.. contas dos administradores_ e 
demais responsáveis por _dinheiros, bens e valcires 
públicos; a_ apreciação da legalidade dos atos de 
pessoal; a fiscalização_ das contas nacionais de 
empresas supranacionais de que participe a 
União; a fiscal_~_ção da aplicação de recursos re· 
passados pela União; etc., gostaria de destacar 
as disposições do inciso N, que atribui áo TCO 
a realização de inspeções e auditoria~_de natureza 
financeira, contábil, orçamentária e patrimonial, 
Inclusive quando forem reqUeridãS pela Câmara 
dos Deputados, Senado Federal e por iniciã.tiva 
de corrlisSao mista, técniCa ou de inquérito, nas 
unidades administrativas dos Poderes -LeQfslativõ, 
EXecutivo e Judiciário e _outras eQttdãdes referidas 
no texto, . - --

Julgo oportuno destacar esse-inciso porque ele 
cria poderoso instrumento para -viaBilizar nossa 
~ção fi~caJizaQora. _ ~- __ _ _ : 

A verdade é que somente exercendo coffi pro
fundidade essa prerrogativa de fiscalizar, conse
guirá o P_oder Legislativo recuperar sua credibi
lidade e moralizar o exercício do poder no Brasil. 

Para isso é fundamental que o novo texto.defina 
com todas as letras a função ·que o Congresso 
deverá exercer e os instrumentos que deverá uti
lizar. 

Gostaria de aSsinalar, por fiffi, que o texto_ cons
titucional estatui que qualquer cidadão, partido 
político, associação ou sindicato é parte legítima 
para denunciar irregularidades ou abu$05 perante 
o Tribunal de Conteis -da Onião, exigir-lhe com
pleta apuração e a devida aplicação das sanções 
legais_ aos respC?_!lSáveis, ficando a autoridade que 
receber denúncia ou requerimento de providên
cias soJidariamente-re-s_pOnSável em caso de omis-
são. _ 

Como se observa, o Poder LéQislativo- e seu 
órgão auxiliar, a- Calenda COrte de Contas, emer
girão do novo _texto _coostitUCiOOal prestigiados 
e fortalecidos. 

Manter o texto aprovado em primeiro tunlo, 
com'ós grahdes avanços que incorpora compara
tivamente ao textó constitucional em vigor, é fun
damental, em meu entender, para que desta 
ConStituição resulte o reequilíbrio _dos Poderes 
estatais, num eficiente e amplo sistema de freios 
e contrapesoS que garanta à a:dri1inistração públi
ca-como-um todo a niõrãlidade e a transparência 
que a opinião pública exige e que haveremos de 
alcançar. 

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

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollernberg) 
-concedo a palavra ao nobre Senador loutival 
Baptista. ··· · ... 

O SR. LmiRiiiAL BAPTISTA (PFL ~SE. 
Pronuncia o seg1.1inte: di~d.J~sO.) :....-sr._Pre~idêOte; 
Srs~ Senador~s; -
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Cumpro o dever de assinai_ç1r, _o._os_co~dsos limiM 
tes deste registro sumário, o falecimento-do Dou
tor Luis CarloS _Rollemberg bantas, do qual so
mente agora tomei conbeclme_nto. , , . ··'·-· 

Filho de um dos meus maiores amigos, o ínte
gro e inesquecível desembargador João Dantas 
Martins, também o professor Luis Carlos Rollem
berg Dantas. a exemplo do pai, honrou a carreira 
a que dedicou toda a sua_ digna existência,_ cOn
quistando estima, admiraçãO e respeito de todos 
quantos tiveram o privilêglo de conhecê-lo. . 

ProfesSor de Direito, sempre se destacou;· no 
decorrer de sua_ longa e _brilhaot~trajetória na 
Universidade Federa] de SerQipe (UFS) pela serie
dade, competência e_·admil'ável cultura. 

O professor Luis Carlos Rollemberg Dantas 
exerceu com reconhecida eficiênci.a e ç-apdcidade 
profiSSional, a direção da Faculdade de ':iênc;;ias 
ECOilõmicas e, ao fdecer, integrava o C::>nselho 
Diretor da UFS. -_ _ 

Por todos estes motivos, requeiro- a- fr1corpo
ração ao texto destas sucintas considerações,. do 
artigo de Maria Thetis Nunes, "A Morte do PrOfes
sor Luis Carlos Rollemberg Dantas" publicado pe
la Gazeta de Sergipe em sua edição de 12 -de 
abril de 1988. ·· · · - ·- · ·· 

Ao lamentar o seu desapareciment~: relembro, 
com emoção e saudade, a personalidade de um 
professor cuja vida deve ser enaltecida pela honra
dez e incomparável dedicação ao rn~glstério, 
sempre a serviço de Sergipe e do povo, como 
educador e mestre.dps mais il_u::!tres c!.e sua"g~ra:-
çâo. __ 

Era- O tinha a dizer, Sr. Presidente. __ . 

DOCCJMENTOA QilE SE REFERE O SE
NADOR ODACIR SOARES EM SEU DlS
C(JRSO: 

Gazeta de Sergipe 
Aracaju, 12 de abril de 1988 

A MORTE DO PROFESSOR LQ[S 
CARLOSROLLEM6ERQ[)AI'\TAS 

Maria Thetis Nunes_ 

Lamentavelmente, passou des_aperceblda na 
UFS a mõite de um dos seus m~s llU$tr~s profes
sores, o Dr. Luís Carlos Rollemberg Dantas. Não 
há explicação para o sllêncio dos órgãos dirigen
tes universitários, especialmente do Departamen
to de Direito, ao_qua1 ele esteve ligado tanto _tem
po. Ingressando na antiga Faculdade de CiênéjâS 
EC:oriômicas há mals .de trinta anos,-onde erisi
nava disciplinas da área de Direito, passou a irlle
grar esse Depã.rtariiento cõili a reforma~da eStru
tura universitária de 1969, ·que introduziu ·a ~depar
tamentalização substituindo as Faculçlaçl~_s. . 

Fãl LUÍs Carlos Rollemberg Dantas professor 
no pleno sentido da palavra, dignificando a profis
são, não só -pela cultura que possuía, como pela 
noção de responsabllidade que o marcava. Era 
um humanista, respaldado na vasta cultura clás
sica que acumulara, à qual se aliava o conheci
mento profundo que tinha da ciência do Direito. 
Daí a crença na Justiça, que o levava a angus
tiar-se quando a sentia v:mpendiada. 

Exerceu com eficiência a d!reção _da fa_çyJ_ctªçle 
de Qências Eç:o_nômicas, marcando sua atuação 
com a compreensão e a tolerância que o caracte
rizavam o que foi importante para evitar que as 

garras da ditadura ferissem professores e alunos 
da~ela Escola. · _ - _ - - · 
___ Grande foi -sua contribuição para a UFS ser 

.,.estruturada,- segundo ã.s exigências do MEC. Por 
divei-sâS veze-s-:-representou seUs colegas nos con
selhos superiores universitários, integrando, no 
momento de sua morte, o COnselho Diretor. Ne
les, sua presença se faz1a notar pelos pareceres, 
ond_e q c;o_I)hecimento se aliava à n_oção d~ justiça;:> 
equilíbio e bom senso. - - - -
_ Modesto, discreto, honesto, sem alardeara c;ub 

'b.Jra que possuía. viveu Luís C;;1rÍos. Era Um tírriido. 
S6_ os que cbm ele conviveram - e eu tive a 
sorte de te'r sua ami.zâde por longos anos- co
nheceram melhor suas qualidades, comparb1han
do de sua vasta cultura que abrangia a hist:6ria, 
a_ literatw:a, as artes, especialmente da França, 
Cuja língu~ domin~va bem. As viagens à Europa 
eram, para ele, oportunidade de viver o que os 
livros lhe ensinaram. Monumentos artísticos e his
tóricos, museus e_ ffiesmq cel)litey[Qs, c;>_Jlde_ se 
encontram túmulos de intelectuais famosos, eram 
por "ele ·percotridos demoradamente, conferindo 
anotações sem qualquer pretensão turística. 

À UFS deu o melhor de sua vida. Não sabia 
---dizer nãO ti_um apelo, daí ter SidO Uffi dOs Profes

SoreS que maior· atividade exerceu na Universi
dade. Davam-_lhe os piores horários, o que mu_itas 
vezes me levou a dizer-lhe que reagisse à explo
"ração _qu~ estava sendo vítima por que não protes
tava e aceitava, passivamerlte, as determinações. 
Mas ele nunca protestou. 

COm· ti:lg_êia;~~4~nciªhia$ que tanta dedica
ÇãO ·a UFS não feve o reconhecimento devido, 
o qUe- ê um dese5tin1úlo ~ aque~es que fazem 
do magistério um sacerdócio numa época de tan
to mercenarismo. 

· O SR. PRESIDENTE (Frandsco Rollem6erg) 
- CóhCedO a paJavra· ao nobre Senador Odacir 
Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: -- · · 

Tenho em mãos cópia do Relatório da Comis
são Parlamentar de Inquérito que investigou de
núncias de irregularidades na celebração e execu
ção de convênio entre a Secretaria da_ Fazenda _ 
do Estado de Rondônia e o Centro de Apoio à 
Pequena e Média Empresa de Rondônia, relatório 
esse feito pelo próprio Presidente da Comissão 
de Inquérito, Deputado Emándes Amorim. 

Foram as seguintes as iri'egularidades apwa
das, todas elas constantes no Relatório: 

______ -~A "SeCretãria da Fazerida de Rondônia 
celebrou convênio número 082/87 PGE, te_n
_do .com.Q_ conveniado_ o_ CentrQ_dt;: Apoio à 
Pequena e Média EmpreSa de Rondônia -
CEAG-RO, rlo_valor de 13 m~hões de cruza
dos, com vistas _à prestação de serviços _de 
consultaria e ao cadastramento de produ
tores rurais no Estado; o pessoal ub1izado 
pelo CEAG para a execução -dos serviços es
pecificados no convênio, constituído de téc
riiC::o~ e_ profissionais de diversas categorias, 
é-na sua totã.lidade oriundo do Estado do 
Paraná _e _fo} indlcac;fo aó ~G pelo titular 
da Secretmla. da FÇlZenda, Sr. Erasmo Gara-

-j-ihão, tam!Jém ele par~Íl~ensé(fl. 2 do relei-
tório). · 
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-0 convênio foi_ elãborado_em duas ver-
-sõ~es distintaS, -Sendo uma versão "fiscar e 
a Qutra "l-eal" (fi:2). - ~ _:__- ~ - . 

___:A v~l:>--ª_ o:;tº- _<:_QnvêniÇI_ foi ~tiliZ?Jda. eiTI 
desvio de dotação, inclustve para o paga
mento de beneficias indevidos, como auxílio

- moradia concedidos a pessoa] não habilitado 
a recebê-los (f!S; 2 e 3)_. -

-Foram efetuados, com recu(sos do 
--- CQOvênio, Pa9ameht0s descaracterizados, in~ 

clusive com a emisSãõ.de cheques ao po~:_-
dor (0. 3). . _ · _ _ , ~ 

~Foram efe_tuados, com recursos do 
convênfo e em_ flagrante des\io de dotação, 
pagamentos a Secretários de Estado titulares 
de SecretariaS EXtraordinárias (fi. 4_) e outros, 
_@i~ ~(110: - -

Ãlvaro Lustosél Pfres --
MOiSés_B.eneSby __ _ 
José Barbosa 

- J\sc:ânio Cdemi 
- Fraricisco Araújo 

João Barbosã 
~Foram efetuados pagamentos, com re-

cursos do conv~nio, por _serviços executados 
Por -empresas privadas; em desacordo com 
Os termos do próprio convênio (ti. 4 ). 

-Pessoas inquiridas; dentre as beneficia
das indevidamente, alegaram em depoimen
to que os pagamentos recebidos por elas 
haviam sido acordadOs-com o atual Secre
tário. da_ F~nda, "ainda rro Estado do Para
ná" (fl. 5). 

- PaQ:aiTlentO;~cqm recursos ~Çl_convêriiõ, 
a- servidores da Secretaria da Fazenda no
meados pelo Senhor_ GoverriadOr do Estado, 
a saber: 

Osmar Ferreira da Silva, 't>iretor-EXecuHVo 
<lo CEAG-RO. . 

-~ Erasmo_-G:ãrãnhão, Secretário de Estado 
da Fazenda e representante daquele órgão 
na_e.elebração do convêrúO. 

AdaJlton de Barros Bittencourt, Diretor do 
Departamento de AdiTiiriistração Tributária. 

Frandsco· José dos SantoS Braga, SeCre
tário Adjunto da Secretaria de Estado da Fa

..zenda. 
João Frandsco Sikorki, Diretor do Depar

tamento de Administração Financeira. 
José Maçai Antonio, Diretor da Divisão de 

F.lScalização. 
- Nadyr Zim, Diretor da Divisão de Arreca-

-dação. 
Valter Sebastião Vida!, Diretor da Asses

soria Técnica Tribtitáríã.- -
Celso Elias Zanelato, Assessor de Gabinete_ 

e-Chefe de Gabinete Substituto do CEAG-RO~ 
Rodrigo Otavio, Diretor Administrativo do 

CEAG-RO.- .. 
HéliO Renato W~tbiski, Olefe de Gabinete 

da Secretaria da Fazenda. 
-Pagamento, com recursos do convênio, 

a funcionários federais, como: 
Adelrnário França, Delegado Regional da 

Primeira DRF. - -
Alcedino Braz de Resende, Delegado Re

gional da Segunda DRF. 
- \Vi!Son Souto, Delegado Regional da Ter-
ceira DRF. - - - -

"JOs_é Temiliario Bitterlcõurt. Delegado-Re-
gional dã Quarta DRF. - - --- -
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Conclui o Presidente da CPI pelo requerimento 
à PreSidência da Assembl~ia Legislativa no sen
tido de que o Relatório seja remetido ao Tribunal 
de Contas ___ do Estado.. _ao _.Ministério P.(!Piico, ao 
Ministério da Justiça, ao MinistériQ do lnterlor, ao 
Cebrae e ao governo do Esta_do de Rqndônia. 

O Relatório cita. aind.a,_CQJllQinciirsos er::n cr1me 
de responsabilidade, por não atender à convo
cação. da CPI e/ou obs:trv.iL~ _trjlQal_hg_$. da _mes
ma, o Secretárió-deEStãdo_da_F~e.oda, Erasmo 
Garanhão, o Procurador-Geral do .Estado de Ron
dônia, Erasto Villa Verde _de_ Carvalho e o Presi
dente da Assembléia Legislativa, Deputado Sidney 
Guerra. 

Trata-se, Sr. Presidente._~- Sr.s._SE:nádores, de 
denúncia da maior gravidade, a maior parte delas 
já feita por mim anteriormente, da tribuna da As· 
sembléia Nacional Constituinte, I::QÍll0_ dó Senado 
Federal, razão por que me limito hoje a citar o 
relatório, para que conste __ dos Anais desta casa 
e produza os devidos efe.it65. __ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (fv".uito 
bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SE
NADOR ODAC/R SOARES EM SEV DISCORSO: 

COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO 

Destinada a apurar possíveis irregularida
des nos convênios flnnados entre o Centro 
de Apoio à Pequena e Média Empresa de 
Rondônia- CEAGJRO e o Governo do Esta
do, com Jnterveniência da Secretaria de Esta
do da Fazenda. 

Conforme disp&e o§ 99, do artigo 31, da Resolu
çã-o n9 07/84, de 29-06-84 (Regimento Interno 
da Assembléia Legislativa do Estado de Rondô· 
nia), a COmissão Parlamentar de Inquérito, criada 
pelo Mo n• P/632/87 de 20 de outubro de 1987 
apresenta a Vossa Excelência o seguinte: 

Relatório 

Tomando por base a denúncia inicia1 elaborada 
pelo douto Ministério Público do- Estado de Ron
dônia que de posse das informações que fazem 
parte dos autos apresentou ao ilustríssimo senhor 
Juiz de Direito da Vara Crimina1 de Porto_ Velho 
denúnda_contra a fraude que foi feita entre Centro 
de Pequena e Média Empresa de Rondônia -
CEAGIRO no ato representado pelo seu Diretor 
ExecutivO Senhor Osinar Ferreira da Silva e a 
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZIRO 
representada pelo Senhor Erasmo Garanhão; 
através do_ Convênio no 082/87-PGE, elaborado 
pela Produradoria Geral do Estado que tinha co
mo objeto o repasse global de Cz$ 13.000.000,00 
(treze milhões de cruzados), sendo especifica~ 
mente para rea1ização de trabalhos de consultaria 
e de cadastro de produtores rurais, pesquisas de 
preços, despesas com pessoal e programas de 
assistência às pequenas e !:nédias empresas, con
forme a discriminação contida no Ato- Adminis
trativo n• 1009100961 de 30 de abril de 1987. 

Porém, consta dos autos do processo desta 
CPJ que, o objeto da cláusula primeira do citado 
Convênio não foi rigorosamente observada haja 
vista que na forma da doC::umentação~_contida nos 
autos apurou-se o desvio da referida verba, con· 
forme demonstra cristaJinarnente toda a _doeu~ 
mentaç:ão que faz parte desta CP!. 

Etn primeira mão verifica-se a elaboração de 
dois convênios com- o mesmo número e meSma 
d~ta de, aSsinatura~ no ent8nto, com difere~ça na 
f~ha n9 ~ cl~u~ula terceira que trata da ~ptaçã_o 
orçamentária, com o Convênio n9 082/87-PGE 
trata na__suã Cláusula terceira de urTia d0tãção 
orÇa~é[l~ia distribuída no ~!e-mento de despeê_a 
,i3.132~QO~OP,-conforme Nota de Empenho no 238 
de 30 de abril de ~ 987, dois, o me?J;nO ConvêniO, 
p~_rne_s_ma cláusula, traz na sua dotaçãO:orçameri~ 
~a a seguinte programação: 

_a)_ Cz$ __ _8278.524,88 (oito milhões duzentos 
e_ Séterlta 9 oito mil, quinhentos e vinte_ e quatro 
cruzados e oitenta_ e oito centavos) elemento de 
d_~sPesa 3.1.3.2';-
-_b.LCi$ 937.852,49 (nOveCerltos_e trfu:ta e Sete 
mu,_o_jtoçehtos e cinqüenta e dois cruzados e qua
rent~e nove centavos), elemento de desp_esa 
3.1.2.0; - . - - - -

c) _ _Q:$ 3.2~3.787;76 (trêS milhões duzentos e 
hoyerl_ta e três , mil, setecentos e_ oitenta e sete 
.c:rU;.dQS -~ seteilta e seis centãvos) elementO de 
despesa 3.1.1.1.01; 

d) Cz$ 489.834,87 (quatrocentos e oitenta -e 
nove mil, oitocentos e tririta_e qüatfó -cruZados 
~:Oitenta .e sete centavos) _elemento de despesa 
3JT.l.02: . . . . . ~ .· 
____ Verifica-se que desde_ O início da elaboração 
do citado Convênio as autoridades já tinham a 
Idéia maquiãVéliCa de· fraudar o erário público, 
pois com a constituição de doís conVênios fiCa 
claro e evidente que um seria para (inglês ver), 
o outro seria colocado em prática, tendo em vista 
a necessidade da prestação de contas junto ao 
Tnbunal de COntas do EStado. -

A Secretaria da Fazenda através de s_eu Secre
tário Erasmo Garanhão como órgão interveniente 
do COnvênio tratou logo de arrumar os· seus apa
drinhados de uma forma ilegal e, sobretudo, le
sando o dinheiro do povo de Rondônia Quando 

--iflâicou os nomes de seus auxiliares todos eles 
oriundos do Paraná para-desrespeitosamente re
ceberem na Conta do Convênio n9 082!87-PGE, 
gratificação, auxílio de- moradia e outr.as mordo
mias, desatendendo, _assim, o que pres_creye a 

-legislação em vigor, pois somente técnicos esp_e
cializados _ou detentor de cargo a nfv:el de Secre
taria de Estado é que pode receber auXI1io de 
moradia. Além do mais salientamos neste relató
rio o abuso do poder exercido pelo Senhor Eras
mo Garanhão desde o primeiro dia em-que aqui 
chegou, não demorando muito para mostrar a 
sua capacidade e rapidez com que tem com o 
trato do dinheiro púbfico, pois acomodou-se com 
tpda a ?Ua gang em um hotel d.e cinco estrelas 
e p-ar~-que-se-ilão bastasse as despesas pagas 
pelo GOvemo'do Estado de Ro_ndônia. O que que
rern:os-acreséentfrr com ielação a estada do Se
nhor Erasmo Garanhão são as despesas de hos
pedagem onde consta de que em um só dia o 
rTiesmó CõnsUniiu j oo ( cerri) CoPos de suco de 
laranja, (Pasme! o mesmo diz que quem é pelo 
seu nome), toda a comprovaçào consta do_Pro
cesso ,~h~ __ Ç_P!. 
_ Em !}ma análise mais ~special verificou-se que 

as despesas pagas pelo Centro_de Apoio à Peque
na e Média Empresa-CEAGJRO; fugindo a riorma
tizaçãq admiri_iStratlvã, qü.arido encontramos pa· 
gamentos fehos atra~és de cheques ao portador, 
esta norma arquítetada pelos eminentes respon
sáveis dos desviOs da verba do Convênio n9 
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082/87 -PGE que se destinava única e objetiva
f!len~~ para atender o produtor rural. O Senhor 
Osmar Ferreira da Silva, usando de toda a artima
nha possível além de pagar aos fUncionários da 
{:1~qetari~ de Estado d~ Faze_rida: SEI:AZ_- qu~ 
hayiam_ sidq_n.or:neados pelo EJsc~le~~ssimo_Se
nhor Governador do EStado de Rondônia, lSóutor 
Jerôntrrio Garcia de-Santana p_ara eXeic~n:!rn cai
g_oS:Q.~ confiança, -co~f<;>rme cOns~_publicado çiq 
Diário Oficial do dia _20 _de março de -19~7 
e Diário Oficial- do- dia 06 de- abril de 1987. 
Par~ que $e t~nham _ ~ certeza e o_s demais mem· 
broi-deste ~arlamento sa-ibam_ qUem são Os ver
dadeiros fraudadores do erário_ público neste nos-
so relato faz~os uma relaçãO noininal: -
-- -a) -ÜSmaf feiTeira da Silva (Diretor ExecUtivo 
do CEAGJRO); 

b) Erasmo Garanhão (Secretário de Estado 
da Fazenda); 

.c) Adailton de Barros Bitencourt (Diretor do 
Departamento de Administração T nbutária); 

_d)_ Fran<;Isco José_ dos Santos Braga (Secre· 
J:árjo_Adjunto da Secretariad~_Estado_da Fazen
da); 

e) João Francisco'Sikorski (Diretor do Depar
tamento de Administração Financeira); 

O José Maçai Antônio (Diretor_ da Divisão de 
Fiscalização); 

g) Nadir Zim (Diretor da Divisão de Arreca'-
dação); . . __ 

h) Valter Sebastião Vida1 (Diretor da Assessoria 
Técnica Tributária); 

i) Adelmário França (Delegado Regional da 
Primeira DRF); 

j) Alcedino Braz de Resende (Delegado Regio-
naL da Segllliâa DRF); - . 

I) Wilson Souto (Delegado Regiona1 da Ter-
ceiça DRF); . 

m) José Tertuliano Bittencoart (Delegado R e· 
gional da Quarta DRF); 

n) Robson Luiz Moreira Diretor da Divisão Ad· 
ministrativa); 

o) Hélio Reriato Wirbiski (Cf.tefe de_ Gabinete 
da Secretaria de Estado- da FaZenda); 

p) Rodrigo Otávio (Diretor Administrativo do 
CEAGIRO); 

q) Celso ·Ellas Zane18to (AsSessor de Q8bi0ete 
e Chefe Substituto). 

Como ~tes mlji_to_s são os outro~ que recebe
ram indevidam(!nte pelo CEAG/RO, toda esta nos
sa afirmação está contida nos autoS dÕ Processo. 
Além do pagamento de auxíliO de- moradia, Con
sultaria, diárias o Senhor Osrilar Ferfe1ra ·da Silva 
pagou com a ver6a do Convênio, Secretários de 
Estado das Secretarias Extrao~diJ:tárfas, vejamos 
bem, o Convênio previa um objetivO, no entanto, 
foi totalmente desreipeitado quando o seu Diretor 
Executivo uSou- da verba para pagamento de ou
tras despesas. Podemos citar conlõ beneficiado 
pela atitude ilegal do mencionado Diretor os Se
nhores fJvaro Lustosa Pires. Moisés Benesby, Jo
sé Barbosa (nomeado através do Diário Oftdal 
para o cargo de Assessor Especial do Goveinador 
"Guru"), Ascanio Celemi, Francisco Araújo, João 
Barbosa (fdho do Senhor José Barbosa) e outros; 
tudo isto sem contar coni a enorme soma_rece:
bida em diárias pelo Senhor Osmar Ferreira da 
Silva. Ainda dentro deste parâmetro o Senhor Os
mar Ferreira da Silva, dando continuidade a sua 
artimanha pagou cOrO os recUrSoS emanados do 
Convênfo- pfeSülÇãO de serviçoS pot empresas 
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particulares, Sendo que fugia totalmente aõ obje-
tivo do Convênio. -- -- - -

Tornamos por base os depOimentos das pesK 
soas que foram convocadas pela CPI verificou-se 
uma ·contradição de um depoimentO para outro, 
ou seja, cada um tratou de se defender como 
pode _deixando (:Orno Cristo talvez certamente o 
idealizador da façanha o Senhor Osmai Ferreir_a 
da Silva. O mais pitoresco_ e curioso has declara
ções prestadas_ a CPI é que nenhum dos depoen
tes sabia o porquê estava recebendo o dinheiro 
que lhes era pago pelo CEAG/RO limitando~se 
apenas a falarem que fazia parte do acerto· feito 
ainda no Paraná com o Senhor EraSmo Gara
nhão. 

Ora SenhoreS, mesmo antes de pisar no solo 
de Rondônia o Senhor _Erasmo Gar8nháo ainda 
embuído da gana de dinheiro, pois na sua -mente 
maquiavélica pairava aiilda a imagem dos dólares 
que havia ganho em transações ilícitas já maqui
nava uma forma de enriquecer no Estado de Ron
dônia. 

Lamentamos profundamente que este Senhor 
não tenha comparecido a presença desta CPI para 
prestar os devidos_ esclarecimentos por força de 
sua imposição e pressão resistência que ofereceu 
ao Presidente_ do Poder Legislativo Deputado Sid
ney Guerra améaçatÍdo-o de não repassar recUr- -
sos para o Poder Legislativo caso o mesmo_ viesse 
a depor na CPI. O maís estranho "é- (j-ue o Presi
dente desta Casa agirido de c_oluio _ccim 'o-_Serihõr_ 
Erasmo Gar_anhãO, Osmar Ferreira da Silva é
Erasto Villa Verde, obstruiu a conclusão fma1 desta 
CPI pelo que não deixamos de citá-lo em nosso 
relatório como cc-autor das irregularidades apu
radas. 

Desta forma nota-se_ a culpa total do Senhor 
Erasmo Garanhão, Osmar Ferreir<i da Sllva e 
Erasmo Villa Verde quando os mesmos se omiti
ram em não comparecer perante a CPI. 

Conclusão 

Pelo exposto acima, apresento a conclusão do 
relatório final no qual apurou-se as irregularidades 
no Convênio n~ -082/87-PGE- Celebrados entre o 
Centro de Apoio à Pequena e Média Empresa
CEAGIRO com interveniência da Sécretariá de 
Estado da Fazenda: 
1-que o SenhOr Osmar Ferreíra da Silva 

usando da sua função de Diretor Executivo dO 
CEAGIRO assinou COnvêniO acimá· Citado, ])êri1 
como ordenou as despesas que foram pagas atra
vés de cheques, uns ao portador outros nominais, 
desviando o objetivo da cláusula primeira do con
vênio já em referência sugeiimos remessa ao Mi
nistério Público para as- providências ·cabíve[s; 
2- que o SenhOr Erasmo Garanhão effibÜído 

do cargo de Secretário de Estado da Fazenda 
assinou o referido Corivênio; paiã qUe pudesse 
beneficiar a sua Prole trazida do Paraná desaca
tando -dessa forma a legislação pertinente, que 
trata de técnicos especializados, induzindo dessa 
forma o pagamento através do CEAG!RO dos Seus 
apadrinhados tornando-se assim cúmplice da 
malversação "do erãrio público, sugerimos remes~ 
sa ao Ministério Público para as providências ne~ 
cessárias; 
3-que os Senhores Adaüton de Barros -Bitien

court, Francisco José dos Santos Braga, João 
Francisco SikOrski, José Maçai Anton-io, Nadir 
Zifl1, Sebastião Vidal, Aldemario FranÇa, Alcedino 

Braz de Resende, Wilson Souto, José Tertuliano 
_:-Bitlencourt", Robson LUiz Moreira, Hélio Renato 

WírbiSki, Rodrigo Ofávio e Cefso EliaS Zanelato 
reCeôeram indevidamente, através do CEAGIRO 
sem que estiVessem aptos para tal feito, pois os 
mesmos não ~etinharn nenhum contrato para 

-prestarem -serviços especificado na cláusula pri
meira do Convênio. Desta forma, sllgérimos re-· 
fueSSa ao Ministério ~úblico para aS providências 
necessária_s; 
- 4- que os Senhores Osmar Ferreira da Silva, 
Erasmo Garanhão, Erasto \filia Verde de Cirvalho 
ao não prestarem depoimento a CPI desatenden
dO-dessa forma as convocações que Jlles foram 
feitas infririgii'2lin veemente o prescrito na Consti-" -· · 
tuição Estadual, Regimento Interno da Assem
.hléia Legislativa, Lei n~ 47 e demais dispositivos 
legais conforme provas constantes nos autos su
gerimos remessa ao Ministério Público para as 
providências necessárias. 

Ao concluir o presente Relatório solicitamos aOs 
-Excelentíssimos Senhores Deputados a aprova
_ção na íntegra _âo _presente, bem corno solicita
mos ao Presidente deste Poder Legislativo a re
messa das cópias dos Processos que constituiram 
a formação deste: 

-Tribunal de Contas; 
-Ministério Público; 
-Ministério da Justiça; 
-lv\inistro do Interior; 
--"-"CEBRAEIDF; e 
-Governo do Estado de Rondônia. 
Não havendo mais nada a declarar faço deste 

o meu Relatório. 
Deputado Emandes Amorim, Presidente. 

0 SR. P~IDENTE (Francisco Rolleinberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Benevides. 

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

No último dia 16, reuniram-se, em Fortaleza, 
os Secretários de _Agricultura do Nordeste para 
proceder a uma correta avaliação em tomo de 
proplemas agrícolas que afligem a região, para 
cujO equacio~mento toma-se imprescindível o 
apoio do Governo federal. 
- O Secretário-gerai daquelá Pasta, Senador Lá~ 
zaro Barboza. participou do magno corrletimerl.to, 
assegurando a indispensável colaboração do Po
der Central à concretização das justas aspirações 
expostas pelos técnicos presentes ao encontro. 

Na inanhã de hoje, os SecretárioS- fizeram a 
entrega formal do Ministro Iris Rezende de uma 
Circunstanciada Exposição de Motivos, detalhan
dO,- em vários-·itens~ as reivindicações báSicas dO 
Nqrdest_e._ _ 

Pela releváncia da matéria ali versada, entendi 
de meu dever trazê-la, na íntegra, ao conheci-
mento desta CaSa: · 

"Excelentíssimo Senhor 
Doutor lris Rezende Machado 
Dignfssimo Ministro da Agricultura 

1. Secretários de Agricultura do Nordes
.. ·- -te, reunidos em Fortaleza, no dia 16-5-88, 

com- o objetivo de fazerem uma análise dos 
principais problemas da agricultura da região 

- e, juntos prol- :>rem alternativas para as s.olu
. ções, enumeram, a seguir, pontos qUe estão 

. - ,, 
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a exig"ir iffiediatas medidas, ViSarido um me
lhor ·dcscmpenh'ó dO Setor e seU mai-or forta-
lecimento. - ---=- -- - - -

Dentre Os pontos levantados e discutidos, 
destacamos os seguintes: 

a) a centralização das decisões dos Orga
nismos Federais, em BrãSilia, além da falta 

-deiârtic;Ulação entre eS!es,_ve_r:n causando difi
c-uldades na formulação de l!JTla Política Agrí
cola Global que atenda ao§: interesses da re
gião, --e que leve em consideração as suas 
particularidades; 

b) reduzida participação do Governo Fe
derai no ,aparte de r~~.oS rio Nordeste_; 

c) pulverização dos recursos em Projetas 
~ p·~gra~as F:eder_ais, se~ _PriOrizar substan
tivamente, através de compatibilização com 
as políticas agrícolas estaduais, causando 
desperdícios e paralelismo de ações; 

d) reduzida presença do Ministério da 
-~Agricultura no Planejamento, Coordenação 

e Execução dos Programas Especiais volta~ 
_d-os para o Nordeste e no Programa de Irriga
çã_o. 

2. Senhor_ Ministro, nossa posição é an
gustiante em face_ da falta de sensibilidade 
Por parte do Governo Federal em atender 

__ os grãves problemas do Nordeste. 
----,- Apesar das dificuldades enfrentadas, te~ 
ines espe~ças e f~rta1eza! e, _apoiados poli
ticamente por nossos governadores e pada-

~-'ffientares- exiginlos que a prioridade~ da re
-- _ gião passe do papel para a prática. Funda

mentados nos aspectos gerais enfocados., os 
Secretários de Agricultura do Nordeste apre
sentàm as reivindicações que se seguem, 

_ _:__J:;_Qnsidera,d_as inadiáveis diante da g@vidade 
dos problemas existentes no setor agrícola 
Nordestino._ 

2.1. PrOgrama de coiivlvêndol_ com o 
bicudo 

Amplamente discutido e aprovado, por re
presentar o conjunto de alternativas de fun
damental importância para o soerguimento 
da cotonicultura do Nordeste, base da econo
mia de alguns Estados. Entretanto, as ações 
previstas, para a sua execução, acham-se 
bloqueadas em face da ausência de definição 
dos recursos necessários. 

--- POr parte dos Estados, favorecidos pelas 
condições climáticas e a decisão política dos 
seus_ Ooveinadores, foram_ criadas diferentes 
formas de incentivos para que os produtores 
de algodão, pequenos, médios e grandes vol
tassem a acreditar na possibilidade de convi~ 
Véncia com ·a praga do bicudo. Todo o traba
lho desenvolvido pelos Estados, ~avés das 
seCretarias de AgriCuhura, baSeia~ se na efeti
va execução do Programa aprovado em Bra
sJlia, num esforço conjunto da Secre_taria de 
Defesa Vegetal desse Ministério, contando 
com a participação dos Estados nordestinos. 

Apesar de todo o esforço para a elaboração 
- do menCionado Programa e da sua imediata 

implementação pela antecipação de medi
das por parte dos Estados, estes se vêem 
ameaçados de frustrar toda a expectativa ge
rada, em razão da. fal_ta de liberação dos re~ 
cursos, em parte já cofçprometidos pelos Es-

- - tados. em detrimento de outros Programas . 
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Vale salientar, que o investimento para a 
exec_usão do P(ograma assegura um retomo 
econômico e social dos mal§ relevantes para 
a Região Nordeste, justificando, clessa forma, 
qualquer esforço no sentido de viab_UU:ar os 
recursos reclamados. 

Isto posto, os Secretários de _A.Qric_ulturà 
do Nordeste fonnulam veemente _apelo ao 
Excelentíssimo S.enhor_M!nl~tr_o. da _Agricul~ 
tura para que se adotem urgentes düígências 
para garantir, o aparte dos recursos. 

2.2. Política de preços mínimos para 
o Nordeste 

Dando prosseguimento à luta pelo fortale
cimento do' processo produtivo, na qual des
taca-se a participação do Pe_queno Produtor, 
comprovadamente o responsável pelo volu
me da produção na região, foram introdu
zidos ~gUns ajustes na Política de Preços 
Mínimqs estabelecida pela CFP, de fundã~ 
mental importância para a região. 

Contudo, no momento~ aplicação dessa 
Política, esbarra~se em inúmeros problemas 
de ordem operacional, gerados pelo desco~ 
nhecimento ou desc:onsider_ação __ da realida
de do pequeno produtor nordestino. Tais 
problemas dificultam o" atendimento efetivo 
a esse produtor e beneficia, c:omo historica
mente ocorre, a ação dos atravessadores que 
se aproveitam da descapitalizaÇão e da falta 
de estrutura de armazenamento drsponível 
para adquirirem os produtos a preços, algu~ 
mas vezes, inferiores a 50% do preço mí
nimo. 

Portanto, além de recursos, a simplificação 
e/ou adequação de _normas_ para aquisição_ 
dos produtos pela CFP; repres_entará na práti
ca, um fator estimulante aos que realmente 
produzem. 

Assim, urge que_ se estabeleça: 
a) prorrogação dos prazos ern_vigor no 

Nordeste, estabelecidos pela Política de Pre
ços Minimos do Ministério da Agricultura, 
através da CFP, para a cultura do feijãO, por 
wn periodo mínimos de 60 diaS; 

b) garantia de recursos em tempo hábil 
para a aplicação da política (AGF e EGF); 

c) imediata implantação do Sistema Es
pecial de Compra nos Estados do Nordeste, 
permitindo, entre outras, as seguintes prã~ 
ticas: 

- credenciamento automático_ pela CFP 
de armazéns coletares indicados pelas Se: 
cretarias de Agricultura, ben como dispensa 
Pe expurgo dos produtos nesses armazéns; 

-instalação de Postos Volantes de Com
pra (POVOC) nos·munidpios que não -con~ 
tam com agêncía do Ba_nç:Q do_ ~rasa; 

-autorização às Companhias de Desen
volvimento agropecuário dos Estados atua
rem na Política de EGF com opção'devenda. 

2.3. Classificação e amazenamento 
de produtos vegetais 

A atual sistemática da utilização e trami
tação dos recursos oriundQs e necessários 
ao functonamento dos SeiYiços de Classifi
cação Vegeta], carecem das seguintes modi-
ficações. __ 

a) eliminar o recolhimento dos 15% 
atualmente adotado pelo MINAGRI, bem co-
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mo a dispensa de remessa dos re_cursos para 
Brasma e posterior repasse aos Estados; 

b) delegar competência plena e de cará
ter pe-nnanente aos Estados para o desenvol
virnE!!nto d9s serviços de Oassificação Vege
tal, fican,do o _Ministério_ da Agricultura como 
_ óf9ão J!Oimatiyo e fis_c._a.Iiza4or da legislªção 
vigente._ _ _ 

· ·-Tais providêndas posSibilitarão maior ga
rantia e eficiência ho controle de produtos, 
~~l'!l __ de criar condiçQ~s para implantação 
de uma CoordenaQ.oJjq no órgão responsável 
pelo armazenamento nos Estados. 

2A. Programa de sementes 

Maio de !988 

Reinaldo Teixeira _Braga. Secratârio de 
Agricultura do Estado da Bç.bia - Ol:avo 
Calheiros FDho, Secretário- d~ ~ricultura 
do Esta,do __ d,!'! Alagoa_s - Marcos lem()1J 
Beracu.y, Secratário de Agricultura do Esta
do da Paraíb~.': 

Sr. Presidente, ocupando, agora, a tribuna, pre
tendo apoiar os pleitos dos Secretários de Agri
cultura do Nordeste, aos quais assegurei, através 
do meu coesl:é!duano, Deputado Eudoro Santa~, 
todo o empenho no sentido de acompanhar a 
viabmzação das propostas, a fim de que as mes
mas não venham a ser subestimadas por parte 
dos setores da administração federal. 

Era o_ que tinha a dizer, Sr. Presidente. (M.uitõ·-
bem!) -- --

TOdos os Estados do Nordeste a cada safra 
se defrontãfTf com -o--problema da falta da 
sementeS: fiscalizadas, fator limitante no au-
mento da produção e produtividade. Enten- O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
do como ponto de partida para 0 fortalecf- - Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo 
menfo do proceSSO produtivo e consideran- Campos. 
do a poteo.ciaJidade da região para produzir O Sr. Alfredo Campos (PMDB·MG. Pronun-
semente de boa qualidade, os Estados elabo- da o ~eguinte _ _9fscurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
ram proogramação, visando implantar uin Senador~ . ---- - -
programa de sementes, capaz de solucionar Como te presenta---me de Minas Gerais nÕ Sêi1a:-
definítivamente este problema, cuja solução_ do -de meu País, não posso calar a voz neste mo-
vem sertâo adiada com alternativas paliativas menta em que se· completa o primeiro ano do 
e_ paternalistas. Governo Newton CardoSo, para exaltar, em espí-

-Constata-se que a maior- dificuldade dos_ rito de ver da~ e e de jUstiça, a· obra que vem sendo 
Estados tem sido na gara:htia dos recursos realizada em meu Estado natà[ 
para aquisição das sementes produzidas, im- Jamais pertenc:i ao grUpo daqueles que- Usam 
pOssibilitando a manutenção de um sistema __ a palavra para elogios fáceis, que utiliiain tribUnas 
de distribuição e comercialização capaz de para a hipo-crisia dos adjetívos lisonjeiros, que 
garantir ao produtor a cada· safra sementes enaltecem autoridades, visando a interesses -dú-
de _qualidades satisfatória. bíos. E, se neste momento dinJo-me aos rrt""euS 

Um R_rograma do porte e ·com a sÕildez Pares para louvar o trabalho daquele emintente 
que se faz neceSsário, só será~possivel com brasileiro, é porque a obra por ele executada me-
o decisivo apoio do Ministé_rio da Agricultura, rec_e _a gi'atidão e o respeito dos que amanl o 
a fim de que o Governo Federal assuma a pedaço de terra a que pertecem. 
resPOnsabilidade financeira da ordem de Ug~c_lo a Cõfitagem por laços de trabalho e 
50%-- -!=los r_ei::Ursos· necessários, segu.indo a .. das amizades, Newton Cardoso fez daquela cida-
deriianda de cada Estado. _ de seu priildParreduto eleitoral. Inicialmente su-

Desta forma, os Estados comprometerÔ_- plerite de _Deputado Estadual, partiu, firrile -e~ can-
se a enca·minhar seus projetes, prevendo a fiante, pelo caminho que o levaria, mais tarde, 
participação do Governo Federal, no que_ es- ao governo de Minas G_erais. Eleito Prefeito de 
peram contar com 9 efeti_vo apoio do Minis- Cºntagem em 1972, encontrou na prefeitUra o 
térío da Agricultura. campo propíciO para a sUa atuaÇ'ã6 d:Jhâmfcã de 
3~ Fmalmente, aguardando que o MJNA- realizador incansável. E .elevou a cidade a um 

GRI, a partir da anális~ deste documenta de~ plano de--grande destaque no cenario min.eiro. 
- termine ·providências concretas no atendi- Com ele trabalhei em Contagem, corria Di~tor 

-- mento das reivindi_cações e sugestões pro- da Fundação de Ensino do Município e pude ser 
postas, queremos este mar a Vossa_ Excelên- testemunha ela s~riedade com que o governo en-
da que os secretários d~ Agricultura do Nor~ frentàu os problemas e disPôs--se a resolvê~los. 
deste estão em perfeita sintonia com o Se- Mas Newton Cardoso não estacionou no te.m-
nhor Ministro e participes da luta pelo fortale- po, não- descansou_ sobre oS louros. Foi -e]~to, 
cimento do MINAGRI,levando--o à ocu~ção em $eguida, Deputado Fedei-a], com o maior nú-
dos espaços Que lhe cabe por direito, única merO rle votos dados a. um candiclato mineiro 
Sãfda para a solução dos problemas globais do MDB. E, em 1982, convidado por T anci-edo 
da agropecuária brasileira. Neves, volto_u a candidatar-se à prefeitura de Con-

Fortaleza, 16 de maio de 1988._- Bene· tagem, pelo PMDB, tendo tido 92%_ dos votos 
-dito Fen-erla Pires, Terceiro-Secret: de da Cidade, uma votação extr_a_ordioária, a mais 
Agiicuitura do Estado do Maranhão- Eu- expressiva jamais acontecida na História do País 
doro Walter de Santana, Secretário e que __ em .multo. ajudou, tamPém, a asCensão 
de AgricUltura e Reforma Agrária do Estado de Tancredo Neves ao Governo. 
do Ceará_- José Anchieta Moura Fé, Se- Em seu riovo mandato como Prefeito, Newton 
cretárlo de Agricultura do Estadb do Piauí Cardoso conseguiu elevar Contagem à posição 
-Lub! Fernando Ferrei_ra de Melo,_ Secre- de segunda_ c_idade_dó Estado, na área econômica, 
tário de 1\gricultura do Est:a:do do Rio GrandP. "j::>érden.do apenas Para a Capital, Belo HorizoOte. 
cjo No~ - Paulo Carvalho Viana, Secre~ Já ali, o Prefeito mostrava a Minas e a_o Brasil 
tário de Agrtcultura do Estado de SergiPe o esboço do futuro Governador, porque, o que 

_:_ - Pedro Eugênio de Castro, Secretário _ estamos h_oje presenciando, em_âmbito estadual, 
-de Agricultura do Estado de Pernambuco- é a réplica, ampliada, das grandes conquistaS mu-
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nidpais de Newton Càrdoso. O seu goVerno, con
forme prometeu ainda na campanha, é um gover- _ 
no "para todos os mineiros".7 Ele busca, com a 
obstinação que lhe é peculiar, dar a todo o povo 
de Minas o _que conquistou, no pasSado, para 
o povo contagense. 

Preocupado, como_ sempre esteve, com os pro
blemas sociais, atira-se à lUta para livrar o vale 
doJequitinhonha da situação em que se encontra, 
considerado como sendo uma das regiões mais 
pobres do_Brasil. E inicia a construçãO de creches
casulo, para milhares de crianças carentes da re~ 
gi_ão, enquanto cria_oportunidade de trabalho para 
a população que ali reside. 

E o Governo toma-se itinerante, ilido buscar, 
em cada região do Estado, as inforffi.aÇõeS- e os 
conhecimentos necessários para atendimento 
das reMndicações locais. ' 

Setenta e oito munlcípios rriineiros são visitados 
pelo GoVernador, que recebe, em audiência, mats 
de seiscentos_~feitos. 

O Governo- não se limita a pisar o chão de 
Minas Gerais- ele asfalta os caminhOs-por onde 
pisa, na sua luta pelo progresso e pelo desenvol
vimento_do Estado; ele desbrava o futuro, trilhari.
do as rodovias do presente. 

E assjm é que já foram asfaltados, no primeiro 
ano de governo, mais de mil quilómetros de estra
das, beneficiando os núcleos habitacioriais de Go
vernador Valadares, Jaboticatubas, Jequitinho
nha, Monte Azul, Montes Ciãros; Prata, Uberlândia, 
e muitos o_utros mais. 

Pelo Programa de Complementação de Siste-_ 
mas Viários Urbanos- Provur, aproximadamente 
250 munlc:ípios virão a ser _interligados às malhas 
rodoviárias principais, por meio de cer<:a de 3.000_ 
quilômetrQS de acessos, a serem construídos. 

Na área de habitação; o governo mineiro tam
bém não se omitiu. Através da Secretaria de Esta
do de Assuntos Municipais- Seam, ergueu, em 
seu primeiro ano de atuação, 53.373 casas com 
características populares, situadas em todas as 
regiões do Estado. E -já féTl assegUfados, para 
o futuro, recursos que lhe permitirã6 a oferta de 
mais 130 mil habitações. 

Paralelamente à construção das casas popu
lares, são implantados e expandidos os servlços 
de luz, de água, de saneamento básico, sem os 
quais o desenvolVimento urbano fi_car\.3, em parte, 
mutilado. 

Nos dez primeirOS i'neSeS dó Govern·o, a Cemig 
levou energia elétrica para· cerca de 400 lugarejos 
do interior. Foram implantados 16.207 quilômen
tros de rede, erguidos 146 mil novos postes, reali
zadas, aproximadamente, 11 O mil ligações d..e luz. 
em todo o Estado. 

Quanto à distribuiçãó de água, em Minas, a 
partir de 1987 mais de 500 mil pessoas passaram 
a consumir a água produzida pela Copasa, a qual, 
ao mesmo tempo em que desenvolvia seu progra
ma normal de obras, dedicava-se a levar avante_ 
projetas especiais, visando não somente ao me
lhoramento na prestação de serviços, mas tam
bém a prevenir qualquer carência no fornecimen
to futuro para o Estado. 

Mas o GoVerno não parou aí e está cónstruindo 
a primeira estação de tratamentO de esgoto de 
Belo Horizonte, projeto este orçado em 60 riii_
lhões de dólares. Preocupa-se, também, com a 
implantação de redes de esgoto em 290 cidades 

mineiráS, em um programa de saneamento que· 
se orgulha de ser o maior do Bra.sil. 

Sr. Presidente e Srs. Senadõres, poderia alon
gar-me em muito na descrição das obras realiza
das, em meu Estado natal, nos últimos meses. 
Mas não é apenas em construção e obras públicas 
que o Goveino Newton Cardoso merece a nossa 
atençâo e o noSso aplauso. É necessário que_ res
saltemos, também, a moralização que vem sendo 
introduzida nos serviços públicos do Estado: Já 
de inído, nos primeiros dias de seu governo, New
ton Cardoso dedicou-se ao estudo das condições 
dos se!Vidores públicos; analisando cada caso, 
relacionando os ftJni:ionários em situações irregü
lar, dispensando-e deníltido todos aqueles que 
aC:tir_nulassem mais de um emprego estaduaL 

Se_s-_\J_!2do informações seguras que temos, fO
ram demitidos 114 mil servidores, contra úm nú
mero de admissões que não passou de 50 mil. 
E foram congelados ffiilhares de cargos de con
fi~ã; engu~to setretarías eram fechadas e car
ros oficiais eram leiloados. O saneamento mora1i
zador Pr6piÇiou Uma grande redução nãs despe_
sas do Estado, permltindo equillbrar as debilitadas 
finanças de Minas Gerais. 

_ T~vez a maior das realizações do GOverno, em 
seus primeiros nieses de atuàção, tenha sido, exa
tamente, a moralização implantada no serviço pú
blico dvil, PoiS é graças ao equilíbrio, ora obtido 
no orçamento do Estado, que o Governo detém 
os meios para enfrentar, com saldo de caixa, seus 
próximos meses de gestão. -

A atuação do Governo Newton Cardoso abran
ge uma enqrme gama de intereSseS.-quê Partem 
âo setor agrícola e atingem o se~or iOáustrial, sem
pre vi.Sarido ao benefício do povo, sempre preocu
pando-se com o socíal. 

Dlstritos industriais vêm ·sendo instalados por 
todo o Estado, através da CD!- MG - ComPa
nhia de Distritos Industriais. Essa politica expan
sionista busca descentralizar setores e beneficiará 
VáriaS reglões do Estado, por meio do deSeitvOI
vimento industrial ali implantado. 

No que se refere à área rural, a Camig- Com
panhia Agrícola de Minas Gerais, vem recebendo 
do Governo o apoio financelro necessário para 
produção dos insumos destinados ao aumento 
da produção agricola de Minas, ao mesmo tempo 
em que é beneficiada com a redução de -despesas 
-referentes dÓ funcionalismo. 

Mas o auxílio governamental não Se restringe 
apenas à produção, pois é fato notório que, em 
nosso País, muitas safras se perdem nos desca
minhos da incúria dos que não providenciam, 
com a devida antecipação, os meios para estoca

_g_em da safra._~ a eXpectativa de produção de 
grãos, em Minas Gerais, para o ano de 1988, 
é de _quase seis mllhões de toneladas, o que signi
fica um aumento _de 5% em relação à safra ante
rior. 

Com a sua consfante preocupação no Que tan
ge a prevenir para o futuro, o Governo destinou 
verba substancial para apficáção apenas no arma
:z;enamento de grãos. No presente ano de 1988_ 
as obras em armazéns convencionais e em unida
des graneleiras deverão aumentar em 90% a ca
pacidade de armazenagem em Minas Gerais, que 
passará a ser de mais de 1 milhão e 300 mil 
toneladas. · 

Entrettmto, as atividades agrícolas não se esgo
-tam na produção e no armazenamento de ÇJrãos. 
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E.-tam:Oêm pE!los setores de distrifiulÇão e de co
mercializ:ação interessou-se o Governo, destinan
do verbas para as Centrais_ de Abastecimentos 
de Minas Gerais. 

O .Governo mineiro.· porém, foi mais longe em 
suas realizações,_ diversificando-as, estendendo
as por largo campo de interesses. 

---No setor de saúde vem investindo maciçarrlen
te, na busca, para o homem mineiro, de um idea1 
de higidez. No último mês de dezembro foi assi
nado um convênio, entre o OoVenlo e vários Mi
nistérios, pelo qual será implantado, em Minas 
Gerais, o Sistema Unificado e Descentralizado de 
Saúde. 

A maior conquista de tal convênio talvez seja, 
além da descentralização dos se!Viços, a de per
mitir o atendiniento universalizado da população, 
na-área de saúde, sem qualquer espécie de discri
minação, sem privilégios, sem distinção entre as 
pessoas. 

Foram iniciados, também; ·as Construções de 
103 postos de saúde em todo o Estado, sendo 
que os de Aiuroca, Andrelândia, Argirita, Cara
tinga, Esmeraldas, Leopoldina, Pará de Minas, 
Prados e São José de Varginha já estão com as 
obras em sua fase fin-al. 

Dignas de nota são, também, as campanhas 
promovidas pelo Governo mineiro com vista à 
prevenção de doenças, não apenas através de 
orientação, mas também pela vacinação em mas
sa. 

Assím é que, em 1987, foram vacinados, em 
toda Minas Gerais, mais de 1 milhão de animais 
diversos, principalmente cães, em significativa 
campanha para prevenção contra a raiva animal. 

A campanha de vacinação contra o sarampo 
mobilizou várias equipes,- distribuídas pelos 26 
municípios da Região Metropo)itana de Belo Hori
~nte, buscand_o ªtinglr a cobertura vacinai de 
mais de 1 milhão de crianças, na faixa etária de 
9_meses a lQ __ anos~-

A imunização contra a poliomielite conseguiu 
alcançar o índice de 80% do gJ:I,.Ipo etário que 
a campanha buscava abranger. 

Também com o sério problema da AIDS preo
cupa-se o Governo mineiro, atacando-o, não só 
por meio de serviços de informações, mais ainda 
pela ampliação da área tisica, nos_bospitais, desti
naqa aos aidéticos. 

Os assuntos referentes à Educação e à Cultura 
vêm sendo alvos, igualmente, da atenção do Go
verno,·que busca amenizar a obviedade da maté
ria com -o refrigério do espírito. E verbas são desti
nadas para várias Fundações, com a finalidade 
de desenvolver cursos, de reformar escolas, de 
proporcionar melhorias para o setor. 

Há aproximadamente dois meses, por ocasião 
das solenidades em comemoração ao primeiro 

-aniversário do Governo Newton Cardoso, foi inau
gurado o primeiro Núcleo de Ensino e Extensão 
Comunitária- NEEC. Trinta outros, idênticos ao 
primeiro, já se encontram em construção no E.Sta
_do. TNJa-se de uma obra que, segUndo expressão 
do próprio Governador, é õ início de uma nova 
era na educação, em Minas Gerais. Na opinião 
da vice-governadora Júnia Marise, os vários 
NEEC implantarão no Estado "um modelo edu
ca,çiorial de grande importância para a população 
infantil e em- idade escolar, que ainda está fora 
de escola". 
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Mos, desde muito antes de alcançarem a idade 
escolar, as crianças mineiras são lembradas e 
atendidas por programas governamentais. No 
presente momento, existem 11250_Ciianças, na 
faixa etária dos seis meses a seis anos, assistidas 
por creches em Belo Horizonte, todas estas, em 
número de 190, funcionando com recursos e as
sistência técni_ca fornecidos pe_lo Serviço Volun-
tário de As_slstência Social - s·ervas. -· 

É mister _que salientemos, ainda, o apoio dado 
pelo G.ovemo aos setores de Esporte, TÍJris!Í'lo 
e Lazer, assim como ao de Comuilléação, COrO-
a destinação de verbas para incentivar práticas 
esportivas e para melhorar o atendimento médico 
especia1izado em esporte. 

Atualmente, a televisão oficiaJ do Estado encar
rega-se de ministrar aulas diversas, referentes às 
atividades_ desportivas. E o apoio do Governo à 
telecomunicação leva à liberação de recursos pa
ra ampliação da área abrangida pelas imagens 
geradas na emissora. 

No campo das pesquisas, sejam elas agrope
cuárias, cientfficas ou te:cnol6gicas, o incentiv_o 
do _Governo Newton Cardoso tem sido grande. 
A Epamfg - Empresa de Pesquisa Agropecuária 
de Minas Gerais, tem se dedicado a procurar solu
ções para vários dos problemas que prejudicam, 
substancialmente, a agricultura, tais como_os de 
doenças vegetais, os de pragas e_ tantos outros. 

Por sua_ vez. o Cetec- Fundação Centro TeCno~ 
lóg!co de Minas Gerais, estende suas pesquisas 
por ampla área de interesses,_que abrangem a 
ciência e a tecnologia e :que Se irradiam desde 
o setor da agricultura até .o da informática. 

É indiscutível que, por qualquer ângulo sob o 
qual focalizemos o GoVerno de Minas, percebe
remos -que algo de novo está brotando ao sol 
de uma administra·çao que faz-jus ao orgulho-de 
nosso povo - um povo que sabe _dar valor aos 
que conquistam seu respeito e sua admiração. 

Em Minas Gerais, pela primeira vez, o fruto da 
arrecadação de impostos está sendo distribuído 
de forma racional e proveitosa, ão invés de ser 
destinado, apenas, para o pagamento de um fun
cionalismo excessivo e odoso. 

O homem que trabalha na cidade e no campo 
começa, finalmente, a acreditar no futuro, começa 
a ver, brotando da esperança, as obras prome
tidas. 

Já há mais de três s_éculos, La Bruyére, com 
fina ironia, comentava que "custa tão pouco aos 
grandes dar apenas palavras e a sua condição 
os dispensa tanto_ de manter as belas promessas 
que nos fizeram, que é modéstia da parte deles 
não prometer com largueza ainda maior". 

E o povo- a gente humilde, sofredora e resig
nada- habituou-se_ao alimento leito de sonhos, 
ao refrigério feito de esperanças, à realidade feita 
de desilusões~ 

O amanhã, porém, chegou a Minas Gerais. O 
incerto futuro de ontem acena agora com mais 
do que esperança - acena com a certeza das 
promessas realizadas. E o povo - mais uma vez 
o povo - beneficiado pela obra do Governo de 
Minas. reconhece o esforço que vem s_endo des
pendido e responde com trabalho e confiança. 

É a esse_ povo que o GOverno se_direge, é para 
esse povo que o Governo trabalha, acreditando, 
a exemplo de Emerson, que "a recompensa de 
uma coisa bem feita é tê-la feito". E o, Gov:erilO 

sabe o qÚe fez. luta pelo que faz e prossegue, 
na certeza do que fará. 

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

c;> SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
_----:--Tem _a- palavra o nobre Senador Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pronuncia 
o segUinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs.. Sena
dores:_~---

__ Um estudo do UNICEF, o· Fundo das Nações 
Unidas para a Infância, indica que o Brasil o~upa 
o 68~ (sexagésima oitava) posição mundial quanto 
à r'!'lortalidade infantil. isto_ é: em 6€! países-o núme
ro de crianças que morrem antes de cOnipletar 
dnco anos é menor que no Brasil. Aqui também 
se vive menos, a expectativa de vida brasileira 
é de 65 anos. Menos que ern muitOS Pãís_es que 
estão_ na re~guarda _do PIB mundial. Nenhum 
país entre os trinta maiores PIB ostenta índices 
socials tão perversos qoantO os brasileiros. A nos
sa renda per capita é o dobro da renda do 
Sri Lanka, no entanto, aqui, 40% dOs- recursos 
estão em poder de 7% da populaçáo. A concen
tração de renda é muito maior que no SrfLailka, 
fato est.~ agravado pela recessão brasileira nos 
anos 80. Segundo a UNICEF, no Sri Lanka os 
setores carentes sempre foram preservados. 
---~os anos60, a mórl:aliclade infãntil brasileira 
so-fr_eu. um_a_acentuãdã q-Ueda. Porém, a recessão 
iniciada nO final da década de 70 agravou signifi
cativamente esse quadro, principalmente porque, 
na preocupação com o pagamento da divida ex
tema, não se inVestiu nas áreas de saúde, sanea
mento, ed,ucaçaO e, na prOduçãO de alimentos, 
optOU-se por uma agricultUra de exportação, dimi
nuindo a oferta de alimentos de primeira necessi-
daPe, estim~.ando-se a i!'Jflação. _ -

O UNICEF estima em 6Õ mil o número de 
crjanç:as_roortas, Vítimas diretas dos efeitos da 
feCessãO dos anos ao. 

Por muitO menos que isso, várioS nazistas geno-
cidas foram condenados à morte. _ 

Hoje discutiremos a· educação no Brasil. É fun
damental_ sensibilizar a todos, principalmente 
àqueles mais empedernidos, para o problema da 
infância desamparada. São cerca de 20- miló6e5 
de criançaS à mercê das ruas. São -mir crlanças 
que morrem por dia, devido a doenças causadas 
pela desnutrição. 

Está-nas-mãos dã COrlstitUfilie a solução rápida 
e definitiva de problemas dessa natureza. Não po
demos nos acovardar diante dessa questão. É 
urgente e indispensável destinar recursos vultosos 
para socorrer a irifância desamparada. O caminho 
mais irrieaiato é o da educação. A omissão desta 
Constituinte será uni crime,-cujã"-reSPonsabilidade 
nós jalnãiS cori.Seguiremos nos-desvencilhar. 

É preciso uma reação geral, uma indignação 
de todos n6s para dar um basta a esse holocausto. 
(Muito bem!) 

O SR- PRESIDENlE (Francisco Rollemberg) 
_,:;;;,;Não hâ mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sess_ão._ 

O SR~ PRESIDENIE (Francisco Rollemberg} 
-Está @lcefr:acfa a sessão. - -

(Levanta-se a sessão às 13horas e 25 mi-
nutos.)- - -
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
- N• 18, DE 1988 

A Comissão Diretora do Senaãõ"Tederru;--n:õ 
uso de sua competência regimental e regulamen
tar; resolve: 
_ M 1 o São transformados e remanejados pa

ra a classe "C .. , Ref. NM-25, da CateQ'oria Fluido~ 
nal de Dati1ógrBfo, do Quadro Permanente, até 
184_ (cent9 e_ oitenta -e quatro) "cargas vagos e 
parã as cla"SSeS "'Especial", Ref. NS-22~ "C', Ref. 
NS-21 .e "B .. , Ref. NS-14, da Categoria Funcional 
de Contador, do Quadro Pennanente, até 51 cin
co) cargos vagos no méSrfio Quadro, visando o 
atendimento do disposto neste Ato. -

§ lo:> Os cargos vagos de DatJ1ógrafo, do Qua
dro Permanente; serão providOs pelos atuais ocu
pantes dos empregos de igUãl denorriinaçaO. da 
Tabela Permanente do Senado Federal, aproVa
dos no ·concurso público homolog~do pelo Aro 
da Comissão Diretora n~ 7, de 1985, posicionan
do-se na mesma classe e referência em que se 
encontram. 

_§ 2~ Os-cargos vagos de ContaC:ior, do Qua
dro Permanente serão providos pelos atuais ocu-
pantes dos empregos de igual denomiliaç_ão, da 
Tabela Permanente do Senado Federal, aprova
dos no concurso -público homologado pelo Ato 
da ComísSãb Díretora no:> 5, de 1985, posicionan
do-se nas mesmas classes e referências em que 
se encontram. - -- · 

§ 3~ os servidores abrangidOs PelOs §§ 1 ~ e 
2<1 deste artigo poderão optar, no prazo de 5 ( cin
co) dias, a_contar da vigênciél do presente Ato, 
pela permanênda no emprego de origem. 

§ 49 O remanejamento de que trata o caput 
deste artigo constará _de anexo integrante do pre
s_ente_Ato, a ser publicado após esgotado o-prazo 
previsto no parágrafo anterior. 

Art. 29 Aos servidores que ingressarem no 
Senado Federal em razão-de i}abilitação no con
curso públiCO- para Da111ógrafo, homologcido pelo 
Ato da Comissão Diretora no? 7, de 1985, e que 
ém decorrência de aprovação em processo sele
tive interno de_ ascensão fundon.iil, passaram a 
ocupar outros empregos da Tabela Permanente, 
é assegurado o din~ito de provimento do cargo 
de Datilógrafo, na forma do parágrafo 1 ~ do art. 
19, sem prejuízo da subseqüente ascensão ao car-
go, classe e referência correspondentes ao atual 
emprego, ~esde que haia vaÇJa. -

Art. -3( _Os atuais effipreQos de Datifâgfãro e 
ContadOr passãfn-a integrar a Parte SUPlementar 
do Quadro de Pessoal - CLT, ficando extintos 
quando vagarem. 

Art 4o Após a aplicação do disposto no § 19 

do art. 1 o e no prazo de validade do concurso 
público referido no mesmo dispositivo, somente 
poderão ser preenchidas as vagas apuradas na 
categoria de Datilógrafo por candidatos habilita
dos naquele concurso. 

Art 59. Fica a Subs_ecretaria de Administração 
de Pessoal autorizada a republicar o Quadro e 
a Tabela Permanente do Senado Federal, de acor
do com as alterações decorrentes deste Ato, bem 
como a adotar as demais providénciãs neces
sárias ao seu c~mprimento. 

Art. 69 ~ d~pesas '!~corrente~ da aplicação: 
deste Ato correrão -à conta dos recurs_os orçamen
tários próprios do Senado Federal 
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Art. 1~ Este Ato entrª em_ vigor na data de _ trativo do Senado federal, aos Servidores Ricardo 
sua publicação; ~ o'{argas, Assistente Legislativo, Classe__ ''Especial'', 

Arl & Revogam-se as disposições em con- _Referência_l'iM-35, do Quadro Permanente, e El-
trário. , - _ <;ler de_Paiva Borges, Auxiliar Le_gislativo, Refe-

Sala da Comissão Diretora, 19 d~ maio de ..rência NM-35, regído pela CLT. 
1988. - Humberto Lucena - Lourival Bap- Senado Federal, 20 de maio de 1988. - José 
tlsta -Jutahy Magalhães -Dirceu Carneiro Passos Pôrto, Diretor-Geral. 
- Francisco Rollemberg -João Lobo. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 68, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso W, do Regimento Interno, em 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato no 2, de 1 973, 
revigorada pelo Ato n~ 12. de 1983, cfa Comissão 
Diretora, de acordo com o que dispõe a Resolução 
n~ 130,_ de 1980, e tendo em vista o que consta 
do Processo n9 005600/88-0, resolve dispensar, 
a partir de 19 de abril de 1 988, o senhor Jayme 
do Nascimento Teixelra do emprego de Assessor 
Técnico do Gabinete do Senador Nabor Júnior, 
contratado sob o regime jurídico da Consolidação 
das Lels do Trabalho e do Fundo de Garantia 
por tempo de Serviço.--

Senado Federal, 19 de maio de 198$. -Sena
dor Humberto Lucena, Presidente. 

PORTARIA N• 008, DE 1988 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições regulamentares, e tendo em vista 
o contido no Processo no 000417/88-2, resolve 
aplicar a pena de suspensão, por 05 (Cinco) dias, 
convertida em multas, com base no artigo 467 
e seu parágrafo úrlico, do Regulamento Adminis-

PORTARIA N• 009, DE 1988 

O Din::tor-GeraJ do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 215 do Regú
Iamento Administrativo do Senado Federal, e ten
do em_ yista o disposto no artigo 482._ parágrafo 
1 o, do mesmo Regulamento, resolve designar Jo
sé Benício Tavares da Cunba_Mello, A$sessor Le
gislativo, Roberto VeUoso, Assessor Legislativo e 
João Mugayar, Assessor Legislativo para, sob a 
presidência do primeiro, integrarem a Comissão 
de Sindicância incumbida de apurar os fatos 
constantes dos Processos n9s 003819/88-4, 
004287/88-6, 004683/88-9, 005046/88-2 e 
005548/88-8. -

Senado Federal, 20-de maio de 1988. -José 
Passos Pôrto, Diretor-Geral. 

PORTARIA N• 10, DE 1988. 

O Dtretor-Geral do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 215 dO Regu
lamento Administrativo do Senado Federal, e ten
do em vista o disposto no artigo 482, parágrafo 
19, do mesmo Regulamento, resolve: designar Jo
sé Benício Tavares da Cunha Mello, Assessor Le
gislativo, Juliano Lauro da EscôsSia Nogueira, 
Técnico Legislativo e Paulo lrineu Portes, Técnico 
Legislativo para, sob a presidência do primeiro, 
integrarem a Comissão de )indicância inCumbida 

-_..,;, __ : -:-' 
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de ~purar os fatOS _constante_s dos Process_os n9$ 
004543/88-2, 004734/88-2 e 005530788-1. 

Senado Federal, 20 de maio de 1988. JOsé 
Passos Pôrto Diretor-Geral. 

PORTARIA N• 11, DE 1988 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 215 do Regu
lamento Administrativo do Senado Federal, e ten
do em viSta o disposto no artigO 482, parágrafo 
19, do mesmo Regulamento, resolve: designar An
tônio Carlos Simões, Assessor Legislativo, Oayl
ton Zanlorenci, TéCnico Legislativo e Doracy Car
valho ~eis, Adjt..intõ LegislativO para, sob a presi
dência do primeiro, integrarein a Comissão de 
Sindicância incun1.bida-;de apurar.oS"fatos cons
tantes -dos Processos no= 004287/88-6, 
005732/88-3 e 0059Ta/88-9. · 

S_enado Federal, 20 de maio de 1988. José 
Passos Pôrto, Diretor-Geral. -

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 
DO SENADO FEDERAL 

Convocação de Assembléia Ordinária 

A Diretoria usando daS -ãinbuÍÇões que lhe con
fere o art. 16, Convo.ca_umaAssembléia Ordinária 
a reaiizar-se dia 31 de niàio de 1988, na··sala 
n9 ·g da Comissão de Minas ~ Energia, Ala Alexan
dre_ Costa, no Senado Federal, às 9:00 horas em 
primeira convoCação, com a pre~e"nça de 2/3 
(dois terço,) dos referidqs as_sociadOs e, em se
gun<ia e última convocação uma 1 (uma) hora 
depois, com o mínimo de (50) cinqüenta associa
dos, a fun de discutir e deliberar sobre a s_eguinte 
ordem do dia: 

1) Prestação de conta relativa a 1987. 
2) Regulamento para a eleição. 
Vicente Cristino Filho, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 10" REaNIAO, EM 23 DE 
MAIODE1988 

!.l-ABERTURA 

1.1.1 - Comunicações da Presidência 

-lnexlstênda de quorum para abertura da 
sessão. 

-ConvocaçãO de sessão extraordinária a 
realizar-se amanhã, dia 24, às 10:00 horas, 
com Ordem do Dia que designa. 

12-ENCERRAMENTO 

1.3- EXPEDIEI'ffE DESPACHADO 

1.3.1-0fido 

- N9 100/88, do Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, comunicando a inconstitu-

SUMÁRIO 

cionalidade do artigo 7? da Lei Federal n9 

7.412, de 6 de dezembrO de 1985. 

1.3.2- Oftdo do Sr. Primeiro-Secretá
rio da Câma-ra dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado Fede
-rã! autógrafo do seguinte -projeto: 

-Projeto de Lei da Câmara n9 26/88 (n9 
201/87, na Casa de origem), que estabelece 

- nortnãs pata ·a teaJização das eleições muni-
-cij)aiS de 15 de novembro de 1988 e dá outras 
_P!~dências. 

1.3.3- Projeto de Lei 

-Projeto de Lei do Senado n9 32188! de 
autoria do Senador Nelson Carneiro, que dis~ 

põe sobre a_ emissão de selo comemorativo 
à Semana do Deficiente·_ F'I.Sioo, a cargo da 
ECf, e ·dá outras providências. 

1.3.4- Comunicação 

-Do Senador Marco Maciel, de que se au~ 
sentará do País. 

2-ATADE COMISsÃO• 

3-MESA DIRETORA 

4- LiDERES E VICE·LiDERES DE 
PAR'I1DOS 

5-COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da 10" Reunião, em 23 de maio de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidênda do Sr. W!Json Martins. 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PREsENfí!S OS 
SRS. SEIYADORE& . 

Nabor Júnior- Leopoldo Perez -Aureo Mello 
- Odacir Soares- Olavo Pires- João Menezes 
-Jarbas Passarinho- Alexandre Costa....:... Ediw 
son Lobão- Chagas Rodrigues -Álva!o _P;!'lche
co-Cid Sabóia de Carvalho- Mauro Benevides 
-José Agripino- Marcondes_ Gadelha -Hum
berto Lucena - Marco Mac!el - Ney Maranhão 
- Mansueto de Lavor- Guilherme Palmeira -
Diva!do Suruagy- Teotonio Vilela Filho- Frari.
cisco Rollemberg - Lourival 'Baptista - Jutahy 
Magalhães - Gerson Camata - João Calmon 

--Afonso -ÁrinOS- - Nelson Carneiro - ltatTÚll' 
FrancO -_.Fernando Henrique Cardoso_- Mário 
Cb\ras __:,_ Mauro Borges - Iram Saraiva - Ira
puan Costa Júnior- Pompeu de Sousa- Mau
rido Corrêa- Meira Filho - Márcio Lacerda 
- Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins -
José Richa- Jorge Bomhausen -Dirceu Car~ 
neiro - Carlos Chiarem - José Paulo Biso! -
José Fog'aça. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins) - A 
lista de presença acusa o comparecimento de 
47 Srs. Senadores. Entretanto, n6o h6em plenário 
o qUorum regimental .,.a abertura da se~o. 

Nos temlos do § 29 do art. I 80 do Regimento 
Interno, o expediente que se encontra sobre a 
mesa será despachado pela Presidência, indepen
dentemente de leitura. 

Nestas condições, vou encerrar a presente reu. 
nião, convocando os Srs. Senadores para wna 
sessão extraordinária, amanhã, às 1 O horas, com 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, dq P..rojeto de Lei da 
Câm~• n• 9, de 1988 (n' 206/87, na Casa de 
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AGACIEL DA SILVA MAIA 
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Diretor Adjunto 
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origem), que dispõe s_obre a çoncessão de bolsa- PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. cipal de Santos Dumont, Estadq_ de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 180.000 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, tendo 

auxílio ao atleta amador e dá outras providências, 6 tendo - - ____ --=-------- _ 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em PlenáriO, - Votação, em turno únlco, do PrOJeto de Lei da __ 

com emenc}a que oferece. . - Cârnara n~ 22, de 1988 (h9 1.932/83, na Casa 

2 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
da Câmara no 7, de 1988 (no 8.387/86, na Casa~ 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que cria Ç)_ 1 & Região da Justiça 
do Trabalho e o respectivo Tribuna] Regional do 
Trabalho, institui a correspondente Procuradoria 
Regiona1 do Ministério Públic:o da União junto à 
Justiça do Trabalho, e dá outras providências, 
tendo. _ ·-~ __ _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

3 
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 

da Câmara n'~ 14, de 1988 (n9 381/88, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da Repúbltca, que disp-õe sObre a criaçâo de (:ar
gos na Secretaria do Tribunal Çe Justiça do Dis
trito Feder.al e dá Otltr~s provid~ncias, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, proferido em Plenário: 

4 

Votaç:á'o, em tumo único, do Projeto de Lei da 
Câmara n° 105, de 1986 (no 7.679/86, na Casa 
de origem), de iniclati'@ do Senhor Presidente 
da República, que atribui ao-Tribunal de Contas 
da União, a partir do exercido de 19861 ~ fisCali
zação da aplicação pelos Estados, Distrito Ffú:!Ei; 
ral, Territórios e Municípios, inclusive por suas 
entidades da administração indireta e fundações, 
das transferências de recursos federais, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• !.024, de 1986, 
da ComisSãO ~ 

- de Finanças; e 
-PARECER FAVORÁVEL, proferido em ~Ple-

nário, em audiência, da Comissão de ConstituiÇãC? 
e Justiça. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara no 53, de 1987 (n• 214187, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que altera dispositivos da Lei n9 6.880, 
de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre 
p Estatuto dos Militares, tendo 

de otigem}, que estabelece normas para o funcio
namento das frentes de serviço organizadas em 
períodos de seca, e d4 outras providências, tendo 

~ PARECE:R FAVO RAVEL, proferido em Plenário. 

7 

VótáçãO, em turno único, do Prpjeto de Lei da 
Câmara r'i~ 2U, de 1988 Complementar (n9 

11/8"7-Colnplementar, na Casa de origem); que 
acresenta parágraf() ao art. ~ da Lei Comple
mentar n~" 1, de 9 de novembro de ) 967, tendo 
~ARECER FAVO~ VEL, proferido em Plenário. 

8 

Votação, em tl,Jmo único, do Projeto de Lei da 
Câmara no 23, de 1988 (_no 406/88, na Casa de 
Origem), que incorpora terrenos da União Federal 
ao património da COHAB --:- _RJ para loteamen~ 
e vehda aos flagelados das enchentes do Estado 
do Rio de Janeiro, tendo . . 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, 
nos termos do s_ubstitutivo que apresenta. 

9 

· Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara no 6, de 1988 {n' 8.169/86, nao Casa de 

'origem),- de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que dispõe sobre a estrutura _da:S cate
gorias funcionaís do _GrUpo' Atividades de Apoio 
Judiciário, dos Serviços Auxiliares da Justiça do_ 
Distrito federal_e dos Territórios e dá outras provi

-Ciências, tendo 
- PAREC~_FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto_ de_Resolu
ção n9 68, de 1988, que autoriza_a Prefeitu_r:a Muni
cipal de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 9.645,45 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN~ tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

ü 
VotaÇão, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 69, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni-

. PARECER FAVO~VEL. proferido em Plenário, 

12 

Votação, em turno único, do ProjetO-de Resolu
~o n9 70, de 1988; que autoriza a Prefeitura Muni~ 
cipal de TuriaçU, EStado do Maranh~o. a contratar 
operação de crédito no valor_cQr_resp(mdente, em 
cruzados, a 180.000 Obrigações do Tesouro Na-
cional - OTN, tendo · -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

13 

Votação, ell} tu~o único, d? ~ojeto de_ Resolu
ção n9 71, de 19.88; qtie aUforiza· a Pré'feitura M_uni
cipal de Peabiru, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor corres~ondente, em 
cruzad~os, a 12.775,48 Obrigações do .Tesouro_ 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, profe~d0 em Plenário~ 

14 

Votação, em. turno único, do Projetp de Resolu-. 
ção n9 72, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
dpal de Assu, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 5.965,23 Obrigações 

:.:do Te~uro Nacional- OTN, tendo 
~ PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

15 

Votação, em tUrno único, do Projeto de Resolu
ção n'~ 73, de 1988, que autciriza a Prefeitura Muni
cipal de jardim, Estado do Mato Gro~o do Sul, 
a, contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 7.033,00 Oblihações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 74, de 1988, -qüe ãUtoriza a Prefeitura Muni
cipal de Ludara, Estado do Mato OroSso, a con
trata{ operação de crédito no va16r correspon
dente, em çryz~4Q$, a~.437,69~tibrigaÇões do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido e~ Plen6rio.' 
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17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 75, de 1988, que aUtoriza a prefeitura Muni
cipal de Mirassol D'Oeste, Estado do Mato Grbsso, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 62.192,00 Obrigé!Ções 
do T escutO Nadonal- OTN, tendo 

PARECERFAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 76, de 1988, que autoriza a PrefeitUra Muni
cipal de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple~ário. 
19 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolu
ção n9 77,-de 1988, _que autoriZa o GOVerno do 
Estado do Acre ã contratai- operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados,. __ a 
800.000,60 ObrigaÇões do Tesouro Nacional.:.... 
OTNtendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

20 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 

ção n9 78,-de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni~ 
cipal de Rio Branco, Estado do Acre, a contfatar 
operação de crédito no valor COf!espçmdente, em 
cruzados, a 31.927,84 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL;proftirlâo em Plenário. 

21 

Votação, em turno único; do Projeto de Resolu
ção n"' 160, de 198_8, rerratificandó-á ResolUção 
IT' 160, 1986 que autOrizou o Governo do Estado 
do Pará a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 363~'865, 70 Obri~ 
gações do T esourõ- Nacional- oTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

22 

Votação, em turno único, do Parecer nç 2, de 
1988, apresentado petã comissão especial, con~ 
cluindo que não deve ser objeto de deliberação 
a Denúnda s/n9, de 1988, do Senhor Deputado 
Gerson Peres, contra o Doutor José Paulo Sepúl~ 
veda Pertence, Procurador-Geral da República, 

23 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 

37, de 1988, de _autoria dO Senador Itamar Franco, 
solicitando, nos termos regimentais, ao Ministro
Chefe _da Casa: Civil da Presidência da República, 
informações a respeito da Se_cretaria Especial de 
Ação Comunitária --SEA.C, a fim de instruir o 
estudo do Projeto .de Lei da Câmara n9 119, de 
1982. 

24 
Votação, em turno úruco, do Projeto de Resolu

ção n9 28, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni~ 
clpal 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 Tesowu Nacional- OTN, tendo 
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PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

25 
Votação, em turno *unlco; do Projeto de Resolu

ção n9 29, __ de 19ª-~' que autoóza a Prefeitura Muni
cipal de Itaberaí, Estado de Goiás, a contratar ope
ração de crédito no valor correspodnente, em cru~ 
zados, a 13.650,42 ObrigaÇões do Tesouro ~acio
nal- OTN, tendo 

Pf\RECER FAVORÁVEL; proferido em Plenário. 

26 

Vcl.ãçãO. em· turno único, ·d0 Projeto de Resolu
çã_o r::t' 30, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de 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 FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

27 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 31, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni

--eip~_ d~ Janduís, 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. 

28 

Votação, em tunl_o LinlcO, do Projeto de Resolu~ 
çàO jl9 32,_-de -1988, cjUe ãütõiú:áà-Prefeittira Muni
cipal de Monteiro, EstadO da Parmôa, a contratar 
operação de cr~ito no valor correspondente, em 
Cl'tlZados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro 
-NadoÍlal - OTN, tendÕ 

PARECER FAVORÁVEL. prOferido em Plenário. 

. 29 

Votação, errl tumo únlcÕ, do PrOjeto de Resolu
ção n\0 33, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Mococa, Estado de São Paulo, a contratar 

-Operã.Çãó ·ae Credito no valor correSpondente, em 
c:iOzados, a 21.146,62_ Obríg3Ções do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferidO em Plenário. 

-30 

Votação, em tumo único, do Projeto de Resolu
ção n? 34, de 1988, qlje autoriza a_ Prefeitura Muni
éipal de AlvinóPOiiS, EstadÕ 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 FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

31 

Votação, em tuinO úÕico, do Projeto de Resolu
ção nç 37, de 1988, que autorizá a Pfefeitura Muni
cipal de Angélica, Estado de 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. 

32 

__ Vofação, em -turno único, dO Projeto de ResoiU· 
ção n~' .38, de 1988, que autoriza a-Prefeitura Muni
cipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Orande 
do Sul. a- operoç1o de cr&lilo no Vlllcr 

Terça-feira 24 1471 

_correspondente, em cruzados, a 13.519,74 Obri
gações do Tesouro Nacional ~ OTN, tendo -

PARECER FAVORÁvEL, proferido _em Plenário. 

33 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n" 39, de 1988, quê-aUtoriza a Prefeitura Muni
cipal de Junduís, 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; profeiido em Plenário. 

34 

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
respondente, em cruzados, a 49.342,1 1 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

35 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 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 Tes·ouro Nadonal - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

36 

Votação, em tu~~ único, do Projeto de Resolu
ção n9 42, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de AraJ Moreira, Estãdo do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em CfUZFI:dos, a 48.411,27 Obriga
ções do TesOuro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em f'lenárlo. 

37 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 45, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Toledo, Estado de Paraná, a coi-ttratar 
operaçãO dé-crédito no vaJor correspondente, em 
~adas, a 20.864,66 Obrigações do T escuro 
Nacional - OTN, tendo ~ 

PAREcER FAVORÁVEL,- proferido em Plenário. 

38 
Votação~ em tumo único,-do Projeto_ de Resolu

ção n~46, de 1988, que autoriza a-Prefeitura Mi.mi
cipal de Altos, Estado do Piauí, a contratar opera
ção de crédito nQ valor correspondente._ em cruza
dos, a 80.000,00 Obrigãçóes áo Tesouro Nado
na!- OTN, tendo 

PARECER F'AVORÁVEL, proferido em Plenário. 

39 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 47, de 1988, que autoriza 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
clonai - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido ein Plenário. 

40 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
çao n9 48; de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
dpal de Bandeirantes, Estãdo do Mato Grosso 



1472 Terçá-feira 24 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) Maio de 1988 

do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 4.699,00 Obriga
ções do T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

41 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 49, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de ltaporã, Estado do Mato Grosso do SLJl, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 13~800,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional-=-: OTN~ tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plená['lo. 

42 

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 _cré.dito no valor cor
respondente, em cruzados, a 6.098,68 Obriga
ções do Tesouro Nacional~ QTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

43 
Votação, em turno úníco, do Projeto de Resolu

ção n9 51, de 1988.._que autor@. a_ Prefeitura Muni
cipal de Poxoréu, Estado do Mato Grosso Qo _Sul, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 197.554,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER- FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

44 

Votação, em turno úriko, do Projeto de Resolu
ção n9 52, de 1988, que aUfurlia-a PrefeitUra Muni
cipal de Maria Helena, Estado do Paraná, a con
tratar operação de .crédito no valor cprrespon
dente, em cruzados, a 3.116,12 Obrigações_ do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido enli>Jenáiio. 

45 
Votação, em turno único, do Projeto de Resçl!,!

ção n<> 53, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Cuiabá, Estado do Mato Grosso do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 1.821.876,00 Obriga
ções do T escuro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVO_RÁVEL.. proferido em PJeÕário. 

46 

48 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
çãon9 59, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 11.912,68 Obri
gações do Tesouro Nacional-:- OTN tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido ~m Plen~o. 

49 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 61, de 198"8, que _autoriia o Governo 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-americanos), tendo 

---PARECER FAVORÁVEL, prOferido em Plenário. 

50 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 63, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
-dpal de São J_osé do Norte, Estado do Rio -Grande 
tio Sul, contratar operação de créditO no valor 
correspondente, em -cruzados, a 3.986,19 Obriga
ções do Tesouro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

51 

_ _ Votaçãc_:>, ~m turno únicO, do Projeto de Resolu
ção n~_64, de 19_88, que ãutoriza a Pfefeitur.a Muni· 
c~pal de Pau dos FerrOS, EStado ç:lq Rio Grande 
_çiç> Nqrte, a contratar operação de crédito nO valor 
correspondente, em c~doS, a 5.5.000 Obrig~
ções do Tesol,lfO,Nadonal_ --OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido effi-Pienário. 

52 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 65, de 1988,_que autoriza a Prefeitura Muni
--cipal de Aquidabã, Estado de SergiPe, a contratar 
-operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 39.941,55 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

53 

-Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 66, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Parariavaí, Estado do Paraná, a contratar 

. _operação de crédito_ no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tes_ouro 

_ N.adonal -_ OTN, _tendo 
PARECER-FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

54 Votação, em turno único, do Projero-de Resolu_
çâo n9 57, de_1988, que autoriza a Prefeitura Muni-
cipal de Propriá, Estado de Sergipe, a contratar ____ Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-
operação de crédito no valor correspondente, em Ç?O 09 67, de 1988, que_ autoriza a Prefeitura Muni
cruzados, a _79.860,00 Obrigações do Tesouro _ClpaldeAltoParaná,EstadodoParaná,acontratar 
Nacional - OTN, tendo _ope_r~ção de crédito no valor correspondente, em 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. -cruzado~, a 5.448,34 Obrigações do Tesouro Na-
cional - bTN, tendo -

47 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 58, de 1988, que autoriza a PrefeitUra Muni
cipal de ltauçu, Estado de Goiás, a contratar ope~ 
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 25.293,75 Obrig'ãções do T esOU(O Nado-
nal - OTN, tendo -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

55 
Discussão, em turno -único, do Projeto de Lei 

da Câmara n9 18, de 1988, (n9 7.135/86,_na_Çasa 
de origem),. de iniciativa do Senhor Presidente 
4a Repúblic~. que_ dispõe sobre as relações de 
trabalho dg trein_ador profiSsional de futebol, e 
dá outras providências. (Dependendo da votação 

do Requerimento n9 48, de 1988, de adiamento 
da discussão.) -

56 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

da Câmara n9 216, de 1985_(n° ~.929/83, na Casa 
de origem), que altera a redaçãO da Lei n~> 6251, 
de 8 de outubr.o de _1975, que "iilstitui non'nas 
gerais sobre desportos". (Dependendo da votação 
do Requerir •ente n9 179, de 1987, de adiamento 
da discussã1 .) 

57 
Discussão,_ em turno único, do Projeto de Lei 

da Câmara n' 50, de 1987 (n'171/87, na Casa 
de origem), de iniciativa dcl" Sehhoi" -Presid_ente 
da República, que dispõe sobre a padronizaçio, 

---~ classificaçã-o; o registro, a inspeção, a produçlo 
-e a fiscalização de _bebidas, autoriza a criação do 
Conselho Nacional Bebidas e dá outras pro~
cias. (Dependendo de parecer.) 

58 
- DiscUssão, em primeiro tumo,-,--do Projeto de 
Lei do Senado n? 6, de 1988, de autoria do Seno. 
dor Fernando Henrique Cardoso, que dispõe.,.. 
bre a liberação e aplicação de recursos públicol 
pelo Poder Executivo e dá outras providência. 
(Dep!~dendo de pare~er.J _ 

O $R. PRESIDEN:TE (Wilson Martins)-Eld 
encerrada a reunião. -

(Levanta-se a reunião ~s 1 O horas e 37 
minutos.) --

EXPEDIENTE DESPÁCHADo JYOS-TER
MQSl)Q§ .?'DO ART. 180 DO REGIMEJYTC 
lNlEl/NO. ~.· _ , _ 

OFÍCIO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

01. n' I 00/88 .:._ P/MC 
Em 18 de maio de 1988 

Ao Exmo. Sr. 
senador HUmberto Lucena 
Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex" nos termos do- art. 175 d· 

Regimento Interno, que o Supremo Tribunal Fc 
dera!, em sessão plenária realizada no dia 11- ._:, 

- corrente mês, julgando a Representação n 
1.475_4, repres~ta~ t??~s_ide~te da Repúb!k. 
e eSSe Senado Federal, proferiu a seguírite ck 
cisã~ 

"Julgou-se procedente a Representação . 
declarou-se a inconstitucionalidade do artirK 
79 da LeíFedeCat n~ 7 A12, de 6 de dezemb:: 
de 1985. DeciSão unânime. Votou o Prez! 
dente." . · 

Aprove_ito _a oportunidade para apreserltar a\· 
E"rprotestos de elevado apreço.- Ministro R: 
fael Mayer, Presidente. 
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oFfao 
Do Sr. Primeiro-Secretário da Câmara dos 

Deputados, encanúnhando à revisão do Se
nado autógrafos do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 26, de 1988 

(N~ 201187, na Casa de origem) 

Estabelece nonnas para a realliação 
das eleições municipais de 15 de novem
bro de 1988 e dá outras provldênc~. 

O COltgfesSo Nacional decreta; 

Disposições Gerais 

Art 19 As eleições para Prefeitos, Vice-Prefei
tos e Vereadores serão realizadas, simultanea
mente, em todo o País, no dia 15 de novembro 
de 1988. -

Art. 29 Na mesma data prevista no artigo an
terior serão realizadas eleições para Prefeitos, Vi
ce-Prefeitos e Vereadores nos munic1plos que te
nham sido criados dentro dos prazoS previstos 
pelas respectivas legislações estaduais. 

Art. 39 Serão colislderados eleitos o Prefeito 
e o Vice-Prefeito com ele registrado que Obtiverem 
a maioda dos votos. 

Parágrafo único. NOs muniCípios com mais 
de 200.000 (duzentos mil) eleitores, se nenhum 
dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos 
votos, não computados os em branco e os nulos, 
renovar-se-á a eleição no dia 15 de dezembro 
de 1988, concorrendo os dois mais votados no 
primeiro turno, considerando-se eleito o que al
cançar a maioria dos votos. 

Art. 49 A posse do Prefeito, Vice-Prefeito·e Ve
readores, eleitos nos termos desta lei, dar-se-á 
no dia 19 de janeiro de 1989. 

Art. 59 Nas eleições referidas nos artigos an
teriores será aplicada a legislação eleitoral vigente, 
ressalvadas as regras especiais estabelecidas nes
ta lei. 

Art 69 _ Poderão registrar candidatos e parti
cipar das eleições previstas nesta lei os atuais 
Partidos-Políticos, com registro defmitivo ou proVi
sório, e os que venham a ser organizados em 
tempo hábil. . 

Parágrafo único. Os Partidos Políticos com re
gistro provisório que venham a completar em 
1988 o prazO previStO rl.O ar( tZ-diiLei n" 5.682, 
de 21 de julho de 1971, terã:o o mesmo automati
camente prorrogado por 12 (doze) meses. 

Art. 79 Além dos Partidos Políticos referidos 
no artigo anteder, poderão também participar das 
eleições de 15 de novembro de 1988 os que tiVe
rem, entre os seus fundadores, membros . inte
grantes do Congresso- Nacionãl representantes 
de, pelo menos, 5 (cinco) Estados da Federação. 

§ I 9 O registro destes Partidos, em caráter 
provisório, será deferido pelo Tribunal Superior 
Eleitoral-TSE, rri.ediante a apresentação de có
pia do manisfesto, do programa, do estatUto e 
da ata de fundação, na qual conste a formação 
de, pelo menos, 9 (nove) ComiSsões Diretoras 
Regionais Provisórias, com prova de publicação 
desses atas, que será grab.Jita, no Diário Oficial 
da união. 

§ 2~ Os Partidos Políticos registrados na for
ma deste artigo ficam dispensados das exigências 
mínimas quanto à formação de diretórlos muni
cipais, _e suas convenções para escolha de candi
datp$_e deliberação sobre coligações poderão ser 
orgaJ'!!zada~ e dirigidas por Comissões Diretoras 
Municipais Provisórias, nos termos desta lei. 

Art a~ Dois ou mais Partidos Políticos Pode
rão cçligar~se para registro de cançlidato{>~Çom_y_I)S 
à eleição -majoritária, à_ eleição proporcional, ou 
aambas. . . · . ~- -

_§ 19 É vedadO ao Partido político celebrar co~ 
ligações diferent~s para a eleição majoritária e 
para a eleição proporcional. 

§ 21 A coligação terá denominação própria, 
que poderá ser a junção de todas as siglas que 
a integram, sendo a ela assegurados os direitos 
conferidos aos Partidos Políticos no que se refere 
ao processo. eleitoral. 

§ 3ç Cada Partido deverá usar sua própria le
genda, sob a denominação da coligação. 

Art 9? As colig!3ções dependerão de propos
t.a:d_ª_ç-ºmissão Executiva Municipal, da ComtssãO 
Diretora Municipal Provisória ou de 30% _(trinta 
por cento) dos convencionais, e de aprovação 
pela maioria absoluta dos_ membros da Conven-
ção_Municipal. _ - _ __ _ _ _ 

Art 10. Na forrnJlçãO de _coligaçõeS_serão ob
servadas as seguintes normas: 
I- na chapa da coligação poderão ser inscritos 

candidatos filiados a quai_squer Partidos Políticos 
dela integrantes; 

n-o pedido de registro dos candidatos será 
subscrito pelos Presidentes ou representantes le
gais dos Partidos coligados, ou pela maioria dos 
membros das respectivas Comissões Executivas 
Municipais ou Comissões Diretoras Municipais 
provisórias; 

m-a coligação será representada perante a 
Justiça Eleitoral por delegados_ indicados pelos 
Partidos que a compõem. 

Art _11. As Convenções Municipais Partidárias 
destinadas a deliberar sobre coligações e escolha 
de candidatos_ serão real~adas a partir de 15 de 
julho de I 988, e 6 requerimento de registrO -doS 
candidatos e_scolhjdos __ çley~rá ser_apre:sentado ao 
Cãrtórfõ- Eleitoral até às 18 (dezoito) horas do 
nonagésimo dia anterior à data das eleições. 

Parágrafo único. Constituirão a Convenção 
Municipal: 
- a)_~nas munidpios-com a~é _1_ (um) miiFiaO 

de habitantes, segundo o censo de 1980, onde 
haja Diret6rio: 
I- os membros do Diretório Municipal; 
D -os Vereadores, Deputados, Senadores e 

membros dq Diret6rio Regional com domicílio 
eleitoral no município; 

ID-os delegados à Convenção Regional; 
b) -nos municípios com mais_ de 1 (um) mi

lhão de habitantes, Onde haja Diretório: 
I ~-os Vereadores, DepUtados e- SeOadores 

com domicílio eleitoral no município; 
ll-os delegados à Convenção Regional dos 

Diretórios de unidades administrativas ou z.onas 
eleitorais. 

Art 12. Nos municípios em que não- houver 
Diret6rio partidário organizado, incluisive nos que 
forem criadOS até 15 de junho de 1988, a Conven~ 
ção -de_ que trata o artigo anterior será organizada 
e dirigida pela Comissão Diretora Municipal Provi
sória. 
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§ 1" A Convenção a que se refere este artigo 
terá a seguinte composição: -
I-os membros da Comissão Diretora Muni

cipal Provisória; 
n-os Vereadores, Deputados e Senadores 

com domicílio eleitoral no município; 
§ 2: As Convençõe_s dos pa,rtidos l').abil_itados 

na forma do art. 7o desta lei terão a composição 
prevista no parágrafo anterior. _ 

_§ __ 3ç , Nos município~ de mais_ de_l (um) mi~ 
lhão de haQitantes, os Diretórios de unidades ad
ministrativas- Ou zOnas Eleitorais eQuiparadas a 
município, que-não tenham organização partidá_
ria, serão representados nas Convenções a que 
se refere esta lei pelo_ Presidente da Comissão 
Diretora Municipal Provisória. 

Art. 13. Para as_ eleições_ previstas nesta lei, 
o prazo de ffiiação partidária dos candidatos en~ 
ce:!far-se-á no dia 1 O de julho de 1988~ 

Parágrafo único. Salvo os casos de coligação, 
o candidato não poderá concorrer em mais de 
uma convenção partidáia. 

_Art,_ 14. cada Partido Político poderá registrar 
candidatos para a Câmara Municipal até o triplo 
de lugare~ a preencher. 

§ 19 A coligação poderá registrar os números 
seguintes de candidatos: se coligação de dois Par
tidos, o quantum defmido no caput deste artigo 
mais 40% (quarenta por cento); se coligação de 
três Partidos, o mesmo quantum mais 60% (ses~ 
senta por cento); se coligação de quatro Partidos, 
o mesmo quantum mais80% (oitenta por cento); 
se coligação de mais de quatro Partidos, o mesmo 
quanbJm mais 100% (c_empor cento). 

§ 2~ A_Convenção do Paiti:do Politico poderá 
fiXar, dentro dos limites previstos neste artigo, 
quantos candidatos deseja registrar, antes c!a vo
tação de sua relação de candidatos. 

§ 39 No caso de coligações partidárias não 
será obseNado para cada Partid9 ~olíticO o limite 
estabelecido no "caput" deste ãrtigo. 
--ArL_ 15. A Justiça Eleitoral, até o dia 10 de 

julho de_l988, declarará o número de Vereadores 
para cada município, observadas as normas c_ons
titucionais. 
__ .Earágrafo único. Na declaração a que se refe~ 
re este_artigo, serão _considerados dados popu1a
donais atualizados em 15 de junho de 1988 pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tística -IBGE. 

, Art 16. A inscrição de candidatos às eleições 
majoritárias e de chapa às eleições prOporcionais, 
para decisão da Convenção~ poderá ser feita por 
Comissão Executiva ou Comissão Diretora Muni
cipal Provisória, ou ca-dã. grupo de 10% (dez por 
cento) dos convencionais. 

§ }9 Os atuais Vereadores serão considera
dos candidatos natos dos Partidos Políticos a que 
pertencerem na data das respectivas Convenções. 

§ 2~ o A irlscriçãp a que se refere o caput deste 
artigo será fêita na Secretaria da COmissão Execu
tiva ou Comissão Diretora Municipal Provisória, 
até 48 (quarenta e oito) horas do início da Con
venção. 

_§ 39 Serão voltadas em escrutínios diferentes 
as chapas de candidatos -às eJeiçOes majoritárias 
e proporcionais. 

-§ 49 Nenhum convencional poderá subscre
ver mais de uma chapa e nenhum candidato po
derá concorrer ao mesmo cargo em chapas dife
rernes, ficanâo anuladas as assinaturas em dobro. 
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§ 5~> Todas as chapas que obtiverem, no mi
rumo. 20% (vinte por cento) dos votos dos con
vencionais participarão, proporcionalmente, obe
decida a ordem de votação, da lista de candidatos 
do Partido às eleições para a Câni.ara -MunCipal. 

Art. 17. Os Presidentes dos Diret6rlos Muni
cipais ou das Comissões Diretoras _Municipais 
Provisórias solicitarão à .,Justiça Elei~ral o re.Qistro 
dos candidato$ indicados na_ Convenção.· 

§ 1" No caso de coligação, o pedido de i"egis
tro d_ar-se-á na conformidade do disposto no inci-
so ll do art 10 desta lei. _ ---

§ 29 Na hipótese de-õs pa,rtfd_Os -ou -coliQáÇões 
não requererem o registro dos seus candidatos, 
estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral 
nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes ao encer
ramento do prazo previsto no art 11 desta lei. 

§ 39 Em caso de morte, renúncia ou indeferi
mento de registro de candidato, o Partido ou coli
gação deverá providenciar a sua substituiçãO-no_ 
prazo de até 10 (dez) dias, por_ decisão da maioria 
absoluta da Comissão EXecutiva M:uniCipaÍ ou Co
missão Diretora Municipal Provisória do Partido 
a que pertença o substftuido. - -- -: _ _ -

§ 49 Havendo vagas a preencher naS chapas 
para as eleições propordonaís, as indicações se
rão feitas pela C:omisSã9 I;xecutiva Municipal ou 
COmissão Diretora Municipal Provisória, no prazo 
estabelecido no art. 11 desta lei. 

Art. 18. O órgão partidário municipal que, em 
suas convenções para a escolha de candidatos 
ou para deliberação sobre coligação, se opuser 
às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos ór
gãos superiores do Partido, será passível de disso
lução, nos termos previstos no art. 71 da Lei n~ 
5.682. de 21 de julho de 1971, aplicada mediante 
deliberação tomada por maioria absoluta dos 

· membros da C:oriliSsãõ Executiva Regional. ou 
Comissão Regional Provis6ria. 

§ 1? Da decis_ão _sobre dissolução cabe recur-
so, sem efeito suspensivo. _ 

§ 2? No mesmo ato que determinar a dissolu
ção, será designada Comissão Provisóritl Mwli
dpal que representará_ o Partido, com poderes 
para adotar providências necessárias à participa
ção nas eleições de que trata esta lei, podendo, 
inclusive, substituir, até o octogésimo dia antes 
da data da eleição, <::andidatos já registrados. 

Art. 19. A Justiça_Eleitoral regu1ará a Identifi-
cação dos Partidos e seus can~d_af9s. - . 

§ 19 Aos Partidos fica assegurado o dífeito 
de manter os números atribo_ídos à sua legenda 
1a eleição anterior, e, ao candidato,, D,essa hipó
~se, o dir_eito_de_[Jlanter o número que lhe foi 

atribuído na mesma eleição. - ~- --

§ 2~ No caso d.e coligação_ na eleição majori
tária, a mesma optará, para representar seus can
didatos, entre os números designativos dos Parti
dos que a integram; na <::oligação para eleições 
proporcionais, os candidatos serão inscritos com 
o número da série do respectivo Partido. -

Art. 20. As cédulas_ qijQ_~ para as eleições 
reguJamentadas por esta lei serão confeccioQ_ad_as 
segundo modelo aprovado pela Justiça Eleitoral, 
que as imprimirá; com exclusividade, para distri
buição às mesas receptoras. A impressão será 
feita em papel branc:o e opaco, "com tipos unifor
mes de letras, podendo as cédulas ter campos 
de diferentes c:ores, conforme os cargos a_ eleger, 
números, fotos ou símbolos que permitam ao . 

eleitor, sem a possibilidade de leitura de nomes, 
ideri.tificar e assinalar os c:cmdidatos de sua prefe-
rência. --

§- 19 Os candidatos para as eleições majori
táriaS-, -identificados por nomes, fotos, símbolos 
ou números, deverão figurar na ordem determi
nada" por sOrfelo. -

§ 29 Para as eleições realizadas pelo Sistema 
propordonal a cédula terá a identificação da le
genda dos Partidos ou coligações que concorrem, 
através de símbolo, número ou cor, e terá espaço 
para que o eleitor escreva o nome ou o número 
do candidato de sua preferência. 

§ 3~ Além das características previstas neste 
artiQo, o Tribunal Superior Eleitoral poderá esta
belecer outras no interesSe de tornar fácil a mani
festação aa:preferênCia do éleitor, bem como defi
riír" éS Critérios para a identificação dos Partidos 
ou _coligações, através de cores ou símbolos. 

Art 21. Nos MUriidpios de maiS de aoo.OOO 
(di.izenfoS-rnil) eleitoreS, o Tribunal Superior Elei
toral determinará a_ adpção de proVidências para 
a aplicaÇãO âo disPosto na Seção V, do Capítulo 
ll, do Trtulo V. da Lei n• 4.737, de 15 de julho 
de 1965 - C6digo Eleitoral. 

_Art, 22. · O~càndidato poderá ser registrado 
sem o prenome ou com o nome abreviado, ape
lido ou nome pelo qual é mais conhecido, até 
o máximo de 3 (três) opções, desde que nã-o 
Se -estabeleça dúvjda quanto à sua identidade, não 
atente c:ontra_ o-pudor, não seja ridícu1o ou iiTeve
rente. 

Parágrafo único. Para efeito de registro, bem 
como para apuras;ão e éonta_gern de votos, no 
caso de dúvida quanto à identificação da vontade 
do eleitor, seráo válidos e consignados os nomes, 
prenomes, cognómes ou apelidos de candidatos 
registrados em eleições imediatamente anterio
res; para·os m-esmos cargos. 

Art. 23. Se .o elevado número de Partidos e 
candidatos às elelçõ.es proporcionais tornar inviá
VefSereffi afiXadas suas felações dentro da cabine 
ihdevassável, a afJ.Xação poderá Ser efetuada em 
local visível no recinto da Seç:ão Eleitoral. 

Art. 24. O mandato eletivo poderá ser impug
nado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze 
dias após a diplornação, instruída a ação com 
provas cofidusivas de abuso do poder econô
mico, corrupção ou fraude e transgressões elei
tõtais. 

"ParágrafO (mico. 1\ àção de impugnação -de 
mariâató:ttamitar~ _e_m segcedo -de justíç~, respon

-dendo o autor. naforma da lei, se temerária ou 
de manifesta rná fé. 

Art.- 25. Ao seividor público, estatutário ou 
não, dos órgãos OU __ ~ntidades da Administração 
Direta ou lndireta da União, dos Estados, do Dis
trito Federal, dos Muniéipios e dos Territórios, das 
fundações instituíd_aª_ ou mantidas pelo poder pú
bHco, e ao emPregado de empresas concessio
nárias de serviÇos públicos fica assegurado o de
reito à percepçãO de sua remuneração, corno se 
~ exerc:icío de suas ocupações habituais ~ ;ti
vesse, durante O lapso de tempo-que mediar .tre 
o- i'E:giStrO de ·sua candidátura perante a Justiça 
EJeitoral e o dia seguinte ao da eleição, mediante 
simples comunicado de afastamento, para pro-

- moção de sua cornparihia eleitoral. 
Parágrafo único. O direito de afastamento pre

v:idto no caput deste artigo se aplica aos empre
gados de outras empresas privadas, ficando estas 

desobrigadas do pagamento da remuneração re~ 
lativa ao periodo. 

·-Art 26: .Na divulgaçªo por qualquer fonna de 
resultàdo~rde prévias, pesquisas ou testes pré-elei
torais, devem- ser incluídas, obrigatoriãmente, as 
seguintes informaçõeS! 

a) período de realização do trabalho; 

d) nome do patrocinado_:_ do trabalho. 

c) . número de pessoas oUVidas em cada bairro 
ou localidade; e · 

d nome do patrocinador do trabalho. 
_§ _ 19 Quaisquer prévias, pesquisas ou testes 

pré:eteitorais somente poderão ser divulgados até 
o dia 14 de outubro d~ 1988. ·_ 

§ ~ Em caso de in_fração do dispoSto neste 
artigo, os responsáveis pelO órgão de divulgação 
tnfi:atoLe.starão sujeitos à pena _cominada no art. 
322 da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965 

_ ---. Côdigo Eleitoral. 

Art 27. São vedados e considerados nulos 
de pleno direito, não gerando obrigações de esp-é-
qe alguma para a pessoa jurldica intere§Sada e 
nenhum direito paia: O beneficiário, 9S atos _que, 
no período compreendido entre a data da publica~ 
ção desta lei e o término do IT!an9ato do Prefeito 
do Município, importarem em nomear, contratar, 
admlti_r, d_gsignar, readaptar servidor público, esta
tutário ou não; ou proceder _a_ quaisquer outras 
formas de pioViinento na Administração Direta 
e nas autarquias, nas sociedades_de economia 
rn_i_s~ empresas públicas e fundações, IDstíiUídas 
ou mantidas pelo poder público. 

§ }9 Aplica-se a nulidade prevista no caput 
deste artigo aos atas que, no período compreen .. 
dido entre os _9 (nove)" me_!?es ante_riores _à data 
da eleição ~,_o término do Inandato ~o PrefeitO, 
importarem em dispensar, demitir, transfeni-; su .. 
primir vantagens de Qualquer espécie _ou exonerar 
ex officlo servidore$, sejam quais forem as suas 
categorias ou espédes. 

§ 29 As vedações deste artigo não atingem 
os atas de:_ __ _ _ 

1-nomeação de aprovados_ em concursO pú
blico o_u de ascensáo funcional; 

ll_-no_meaçâo ou es,oneração de cargoS em 
comissão e d~gnação ou dispensa de funÇão 
de confiança. 

· § 39 Os ato_s eàitadoS com base no § 29 deste 
artigo deverão ser fundáinéntados e_ PubilCaCios 
dentro de 48 (q~renta e oito) horas aj)ós a_- sUa 
edição, no reSpectiVo órgão oficial. . 

_§ 4~ O atraso da publicação do Diário Ofl~ 
dal relativo aos 15 (quinze) dias que antecedem 
os prazos iniciais a que se refere este artigo implica 
a nulidade automática dos atas relativos a pessoal 
nele inseridos, salvq se provocados 'por caso for
tuito ou força maior. 

Propaganda ·Eielto<al 

Art- -28. A propaganda eleitoral no rádio e na 
televis_ão, para as -eleiçõe.s de 15 de novembro 
de 1988, restringír-se-á,. Unicamente, ao horário 

·gratuito disciplinado pela JUstiça Eleitoral, com 
expressa proibição de qualquer propaganda paga, 
obedecidas as seguintes normas: 
I- todas- eis emiSsoras do País reservarão, nos 

45 (quarenta-e cinco) dias anteriores à antevés~ 
pera das eleições, 90 (noventa) minutos diários 
para a propaganda, sendo 45 (quarenta e cinco) 
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minutos à noite, entre- 20h30min (vinte horas e çào diferente do foredo pela Justiça Eleitoral, à 
trinta minutos) e 22h30min (vinte e duas h&aS qUal caberá homologar; 
e trinta minutos); · -VIII- as emissoras de rádio e televisão ficam 

11-a Justiça Eleitoral distribuirá os horários obrigadas a divulgar, gnÍtuitamente, comunica-
reservados entre os Partidos Políticos que tenham dos ou instruções da Justiça Eleitoral, até o máxi-
candidatos registrados às eleições majoritárias, mo de 15 (quinze) minutos diários, consecutivos 
às eleições_ proporcionais, ou a ambas, observa- ou não, nos 30 (trinta) dias anteriores ao pleito; 
dos os seguintes critérios: - IX- independentemente do horário gratuito 

a) 30 (trinta) minutos diários divididos da- se- de propaganda eleitoral, fica facultada a transmis-
guinte forma: são, pelo rádio e pela televisão, de debates entre 

l-até_5 (cinco) minutos, dlstribuídos com os os candidatos registrados pelos Partidos Políticos 
Partidos Políticos sem representação no COngres- e coligações, assegurada a participação de todos 
so Nacional, limitado ao máximo de 30 · (trinta) os Partidos que tenham candidatos, em conjunto 
segundos para cada um; ou em blocos e dias distintos; nesta última hipó--

2-o.restante do tempo será dividido igual- tese, os debates _deverão fazer parte de progra-
mente entre os Partidos Políticos com represen- mação previamente estabelecida, e a organização 
tação no Congresso Nacional, com o mínimo de dos blocos far-se-á mediante sorteio, salvo acordo 
2 (dois) minutos e o máximo de 4 (quatro) mi- entre os Partidos interessados. 
nutos; Art. 29. Da propaganda eleitoral gratuita po-

b) 30 (trinta) minutos diários distnbuídos entre derâo participar, a1ém dos candidatos registrados, 
os Partidos Políticos, na proporção do número pessoas devidamente credenciadas pelos Parti-
de seus representantes no Congresso Nacional; dos aos quais couber o uso do tempo, mediante 

c) 30 (trinta) minutos diários distribuídos entre comunicação às emissoras pela Comissão a que 
os Partidos Políticos. na prOporção do número alud~ o inciso VI do artigo anterior, resguardada 
de seus representantes na Assembléia Legis1ativa; aos candidatos a destinação de pelo menos dois 

d) ao Partido Político a que tenha sido distri- terços do tempo, em cada programa. 
buídotempo diário inferior a 1 (wn) minuto, facul- § to Não depende de censura prévia a propa-
tar-s_e-á a soma desses tempos para utilização ganda partidária ou eleitoral feita através do rádio 
cumulativa até o limite de 3_(três) minutos; ou da televisão, respondendo cada wn pelos ex-

e) os Partidos Políticos que s6 registrarem can- cesses cometidos, com a apuração da responsa
didatos a uma das eleições, proporcional ou majo- billdade solidária do Partido a que for abibuído 
ritáiia, terão direito à metade do tempo que lhes o horãrlo. 
caberia de acordo com os critérios das alíneas § 29 Fica assegurado _o direito de resposta 
a, b, e c deste inciso, inclusive no que se refere a qualquer pessoa, candidato ou não, à qual sejam 
aos tempos mínimos; feitas acusações difamatórias, iqjuriosas ou ca1u-

f) a redução prevista na aJínea anterior não se niosas, no horário gratuito da propaganda eleito--
aplicará nos critérios das alíneas b e c se o Partido ral. _O ofendido utilizará, para sua defesa. tempo 
Político registrou candidatos em ambas as elei- igual ao usado para a ofensa, deduzido do tempo 
ções, mesmo sendo em coligação; resetvádo ao mesmo Partido em cujo horário esta 

g) se o atendimento ao disposto na alínea a foi cometida. 
ultrapassar os 30 (trinta) minutos, o excesSo será Art. 30. Ocorrendo _a hipótese da eleição em 
deduzido no tempo previsto na alínea b; no caso segundo turno, a distribuição do tempo far-se-á 
de _sobra de tempo, o excesso será acrescido ao igualmente entre os Partidos ou coligações dos 
tempo previsto na mesma alínea b; candidatos concorrentes. 

§ 1 ~ Na hipótese prevista neste artigo, o tem-
m-na distribuição do tempo a que se refere po reservado para a propaganda eleitoral gratuita 

o item 1 da alíneaadoindsoanterior,a coligação será de_ 45 (quarenta e cinco) minutos diários, 
se equipara a wn Partido, qualquer que seja o sendo a metade à noite, entre 20h30min (vinte 
número de partidos que a integram; no que se horas e trinta minutos) e 22h30min (vinte e duas 
refere ao item 2 da mesma alínea, em caso de horas e trinta minutos.). 
coligação, a distribuição do tempo obedecerá ao _§_ 29 A propaganda eleitoral gratuita, no s~ 
seguinte: se de 2 (dois) Partidos, o tempo mínimo gundo turno, rea1izar-se-á do dia 29 de novembro 
de wn mais 50% (cinqüenta por cenfo); se de a 13 de dezembro, dispensada a obrigatoriedade 
3 (três) ou mais, o tempo mínimo de um mais da utilização de 2L3_t_dois terços) do tempo pelo 
100% (cem por cento); candidato, previsto no caput do artigo anterior. 

IV- a representação de cada Partido no Con- Art. 31. Pela imprensa escrita será permitida 
gresso Nacional e na Assembléia Legislativa, para a divulgação paga de curriculum vitae do candi
efeito da distribuição do tempo, será a existente ~ate?, ilustrado ou não com foto e um slogan, 
em 10 de julho de 1988; do número de seu registro.na Justiça EJeitoral, 

V-onde não houver Assembléia Legislativa, bem como do Partido a que pertence. 
a distribuição do total do tempo previsto na alínea Parágrafo único. O espaço máximo de cada 
c do inciso II deste_ artigo far-se-á na proporcio- número a ser utilizado, por edição, é de 240cm2 
nalidade da representação do Partido no con:- - (aUZentos e quarenta centímetros quadrados) pa
gresso Nacional; ra cada candidato à __ eleiçã_o proporcional, e de 

VI-compete aos Partidos ou coligações, por 360cm2 (trezentos e sesSenta centímetros quadra
melo de Comissão especialmente designada-para dos) para éada candidato à eleição majoritária. 
esse fim, distribuir, entre os candidatos registra- Art. 32. Em bens particulares, fica livre a fixa~ 
dos, os horários que lhes couberem; ção de propaganda eleitoral com a permissão 

VII- desde que haja concordância entre todos do detentor de sua posse. 
os Partidos interessados, em cada parte do horário Art. -33. O profissionà1 de rádio e televisão fica 
gratuito poderá ser adotado critério de distribui- impedido de apresentar pfOQRI{I1a ou dele parti-

cipar, quan-dÕ candidato a cargo eletivo nas elei
ções de que trata esta lei, durante o período desti
nado à propaganda eleitoral gratuita, sob pena 
de anulação do registro de sua candidatura pela 
Justiça E_leitoral. 

Art. 34. O Poder Executiv_o, a seu critério, edi
tará normas regulamentando o modo e a forma 
de ressarcimento fiscal às emissoras de rádio e 
de televisão, pelos espaços dedicados ao horário 
de propaganda eleitoral gratuita. 

Art. 35. Ficam anistiados os débitos decor
rentes da multa prevista no arl & da Lei n9 4. 737, 
de 15 de julho- de 1965, aos que se inscreverem 
como eleitores até a data do encerramento do 
prazo de alistamento para as eleições de 15 de 
novembro de 1988, bem como os dos eleitores 
inscritos e que não votaram nas eleições de 15 
de novembro de 1986. 

Art. 36. Ficam revogadoS o arl21 e seu pará
grafo único da Lei n° 5.682, de 21 de julho de 
1971, que disciplinam a alteração estatutária e 
programática dos Partidos Políticos._ 

M- 37. O Tribunal $uperior Eleitoral--TSE 
~edirá instruções para o fiel cumprimento desta 
lei. 

Art. 38. Esta lei entra em vigor na âata de 
sua publicação. 

Art. 39. Revogam~se as disposições em oon
trário. 

LEGISLAÇÃO aTADA 

LEI N• 7.454 
DE 30 DE DEZEMBRO DE 1985 

Altera dispositivo da Lei n• 4.737, de 
15 de julho de 1965, e dá outros pro\'1-
dêndas-

O Presidente da República, faço Saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se
guinte lei: 

Art. 19 Nas eleições para Governador de Es~ 
tado, Vice-Govemador, Senador~ Deputado Fede
ral, Deputado Estadual, Prefeito, Vice-Pre[eito e 
Vereador, o candidato deverá estar miado ao Par
tido pelo qual irá ooncorrer, até 6 -(SeiS) meses 
da data do pleito. 

Art. 29 Os Partidos Políticos que, até o dia 
16 de julho de 1985, tenham encaminhado seUs 
documentos de fundação ao Tribunal Superior 
Elei~o~a! (TSE), e p~_este considerado regulares, 
e que até o dia 15 de maio de 1986 não hajam 

_ obtido _o_ registro definitivo, ficam habilitados a 
participar das eleições gerais para Governador, 
Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual, 
convocadas para o dia 15 de novembro deste 
mesmo ano. 

§ 1 ~ Somente os Partidos Políticos com re
presentação no Congresso Nacional terão direito 
ao rateio dos recursos do Fundo Especial de As
sistência Financeira aos Partidos Políticos, de que 
trata o art. 95 da Lei n9 5.682, de 21 0e julho 
de 1971, bem como à transmissão gratuita pelo 
rádio e_ televisão, prevista no parágrafo único do 
art. 118 da citada lei. 

§ 2i - Quando se tratar da transmisSã"o gratuita 
referida no parágrafo anterior, feita em nível esta
dual, os Partidos previstos no caput deste artigo 
somente poderão requerê-la ao Tribuna] Regional 
Eleitoral se tiverem representação na Assembléia 
Legislativa do Estado. 
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CONSTITUIÇÃO DA R!'PÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TfTULOII 

Da Declaração de Direitos 

CAPITULO II 

Dos Direitos Polfticos 

-~··-···-··--···-·-.-.-···~··~·~··~'.."·-,--:-. 
Art. 150. São inelegí~!s os. i~~istáveis. __ ' 
§ ]9 Os militares alistáveis_ são _elegíveis, aten-

didas as segUintes condições: - _, _ .. -
a) o militar que tiver menos de cinc::o anos 

de serviço será, ao candidatar-se a cargo eletivo, 
excltúdo do serviço.atiyÇ>; __ 

b) o militar em atividade, com cincO _OU fiaiS 
anos de serviço, ao candidatar-se a cargo eletivo, 
será afastado, temporariamente, do serviço ativo 
e agregado para tratar de interesse particular; e 

c) o militar não excluído, se eleito, será, no 
ato da diplomação, transferido para a inatividade, 
nos termos da lei. 

§ 29 A elegibilidade, a que se referem as alí
neas a e b do parágrafo anterior, não depende, 
para o militar· da ativa, de filiação politico-par
tidária que seja ou venha a ser exigida, por lei. 

LEI N' 5.682 
De 21 DE JULHO DE 1971 

-··-··--·-------.-·· .. --·--·-·--...... 
Art. 12. O Partido que, no prazo de 12- (doze) 

meses, a contar da decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral, prevista no art. 91', não tenha realizado 
Convenções em pelo menos 9 (nove) Estados 
e em 1/5 (um quinto) dos respectivos Municípios, 
deixando de eleger, em Convenção, o Diretório 
Nacional, terá sem efe_ito os atos preliminares pra
ticados, independente de decisão judicial . - -

Art. 21. .. Nenhuma proposta de alteração -eS
tatutária ou programática será submetida à vota
ção sem prévia publicação, na íntegra no Diário 
Oficial da União, pelo menos 6 (s_eis) meses antes 
d2l data da Convença-o- Nacional. 

Parágrafo único. A_ alteração entrará em vigor 
depois de registrada pelo Tribunal SuperlOi ElEü
toral e publicada a decisão. 

Art. 71. Poderá ocorrer a dissolução de Dite
tório ou a destituição de Comissão ExeC-utiva, nos 
casos de: __ _ _ -

I-violação do estatuto; dO programa ou àa 
ética partidária, bem como ·de desrespeito a qual
quer deliberação regularmente tomada pelos ór
gãos superiores do Partido; 

D- indisciplina partidária. 
§ ]9 A dissolução ou destituição somente se 

verificará mediante deliberação por mataria abso
luta dos membros do Diretório irriediatamente 
superior. 

§ . l\" Da decisão cabe recurso, no prazo de 
5 (cinco) dias, para o Diret6rio hierarquicamerle 
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superior e, para a Convenção Nacional, se o ato 
for do Diretório Nacional 

§ 39 As decisões proferidas em grau de recur
so-serão irrecorríveis. 

LEI N• 4.737 
DE 15 DE JULHO DE 1965 

.................. --~----........... ___ ,., ____ .. 
Art. & O brasileiro nato que não se alistar 

até os dezenove anos ou o naturalizado que não 
se alistar até um ano depois de adquirida a nado
nãJidãde óraSileira iilC'orrerá na multa de três a 
de;-j)or cento sobre· o ValOr do salário mfnimo 
da região, imposta pelo Juiz e cobrada no ato 
da inscrição eleitoral através de selo federal inutili-
zââo-no-prõprio requerimento. · 

CAPÍTULO li 
SEÇÃOV 

- _ Da Contagem dos Votos pela 
· Mesa Receptora 

Art. 188. O Tribunal Superior Eleitoral pode
rá -autorizar a contagem de votos peJas Mesas 
Receptoras, nos Estados em ·que o T nbunal Re
gional indicar as Zonas ou Seções em que esse 
sistema deva ser adotado. 

-~ Arf. "189. Os_ Mesários das Se_ções em que 
for efetuada a contagem dos votos serão nomea
dos escrutinadores da Junta. 

Arl 190. _ Não será: efetuada a contagem dos 
votos pela Mesa se esta não- se jul.gar suficiente
mente garantida, ou se qualquer eleitor hotNer 
votado sob impugnação devendo a Mesa, em uni 
ou outro caso, proceder na forma deterrntnada 
para as demais, das Zonas em que a contagem 
não foi auto)izada. 

M 191. Terminada a votação, o Presidente 
da Mesa tomará as providências mencionadas nas 
alíneas 11, lll, IV e V do art. 154. 

Art. 192 Lavrada e assinada a ata, o Presi
dente: 4!i Mesa, na preSença dos demais mem
bros, fis<:ais e Delegados de Partido, abrirá a uma 
e o invólucrO e verifi<:ará se o número de cédulas 
oficiais <:oincide com o de votantes. 

§ 19 Se não-houver coincidência entre o nú
mero de Votantes e o de cédul<Js oficiais encon
tradas n_a uma e no invólucro a Mesa Receptora 
não fará a contagem dos votos. 

§ 29 Ocorrendo a hipótese prevista no pará
grafo anterior,· o PreSidente da Mesa determinará 
que-as Cédulas e as Sobrecartas sejam novamente 
_reColhidas à uma e ao invólucro, os quais serão 
fechadas e laci'ados, procedendo, em se-guida, 
na forma recOmendada pela alíneas VI, VIl e VIR 
do art. 154. 

M 193~ Havendo coincidência entre o nú
mero de cédu1as e o de votantes, deverá a Mesa, 
inicialmente, misturar ãs cédulas contidas nas so
brecartas brancas, da Uma e· do invóluc:;ro, com 
asdemais. 

§ J9 Em seguida. proceder-se~á à abertura 
das cédulas e contagem dos votos,_obseiY:ando-se 
o disposto nos arts. 169 e seguintes, no que cou
ber. 

§. 29 Terminada a contagem dos votos, serâ 
lavrada ata resumida, de acordo com o rriodelo 
aprovado pelo Tribunal Superior e__ da quai -cons
tarão apenas as impugnações acaso apr~senta
da§.. .D-sur,and~ os resultados nQ boletim que s~ 
incorporará ã ata, e do qual sê dará cópia aos 
fiscais dos Partidos. 

Art 194. Após a lavratura da ata, que deverá 
ser ~ada pelos membros da Mesa, fiscais e 
Delegados de Partido, as cédulas e as sobrecartas 
serão recolhidas à uma, sendo esta fechada, lacra
da e entr~e-aoJuizEJeitO~al pelo Presidente da 
Mesa ou por um dos Mesários mediante recibo. 

§ 1 o O Juiz Eleitoral poderá, havendo possibi
lidade, designar funciOnários para recolher as ur
nas e -demais do-cumentos noS própriOs locais 
da votação- ou instalar postos e loca[s diversqs 
para seu recebimento. 

§ 2° Os fLSCais e Delegados de Partido Podem 
vigiar e acompanhar a uma desde o momento 
da eleição, durante a permCl!l-êriC:iã nps postos 

-arrecadadores e &té a entreQa à Junta. 

Art. 195. Recebida a uffia- e documentos, a 
Junta deverá: · 

-1-examinar a sua regularidade, inclusive 
quanto ao funcionamento normal da Seção; 

D :_ rever o bOletim de contagem de votos da 
Mesa Receptora, a fm de verificar se está aribneti
camente certo, fazendo dele_ constar que, confe
rido, nenhum erro foi encontrado; 
lll-abrir a uma e conferir os votos sempre 

quifa-cóhtagenl da Mesa Receptora não permitir 
o fechamento dos resultados; 

- lV-proceder à apuração. se da -ata dà eleição 
constar impugnação de fiscal, Delegado, candf
dato ou membr9 da_p_rópri~--~~~a _em relação 
ao resl.iltado de c:ontag~l"!l d()S votos; _ . 
V- resolver todas as impugnações constantes 

da ata da eleição, _ _ _ 
" VI- praticar todos os atos previstos 1}3 co~ 

tência das Juntas Eleitorais. - -
Art. 196. De acordo c:;om as instru_ções reCe-

bidas, a Junta Apuradora poderá reunir ÕS mem
bros das Mesas Receptoras e demaís componen
tes da Junta em local amplo e adeqUado no dia 
seguinte ao da eleição, em horário previdamente 
fixado, e a proceder à apuração na forma estabe
lecida nos arts. 159 e seguintes, de uma só vez 
ou em duas ou mais etapas. 

Parágrafo único. Nesse caso, cadã Partido po
derá credenc:;iar um fiscal para ?tCOmpanhar a apu· 
raçãO;_ de ~ada 1,1ma, realizando-se esta sOb a su
pervfsão do Juiz e dos demais InembroS ·da Júnta, 
aos quais caberá decidir, em cada caso, as impug
nações e demais inddentes verificados durante 
os trabalhos. 

Art. 322. Fazer prop·aganda eleitoral por 
meio de alto-falantes instalados nas sedes partidá
rias, em qualquer outra dependência do Partido 
ou em veículos, fora do periodo autorizado ou, 
nesse período, em horários não permitidos: 

Pena -detenção at~ um mês ou pagamento 
de 60 _a 90 çiías-muJta. 

Parágrafo único. Incorrerão._ em multa, além 
do agente, a diretor ·ou membro do Partido res
ponsável pela transmissão e o conQ_~tor de veí
culo. 

......... _____ .............. ~~ ......... ~."\-.. ----.. ~ .. 
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PROJETO 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 32, DE 1988 

Dispõe sobre a emissão de selo come
morativo à Semana do Deficiente Físico, 
a cargo da ECT, e dá oub'as provldên
das. 

O Congresso Nacional decreta: , 
Art. )9 · I:: a Empresa Brasileira de . Correios 

e Telégrafos (ECf) autorizada a emitir selo come
morativo à Semana do Deficiente Físico, no va1or 
de cinqü.!nta cruzados (Cz$ 50,00) a 'unidade, 
corrigido anualmente de acordo com a 'inflação. -

Art 29 O selo de que trata esta lei ser;á faculta
tivamente aposto nas cartas que tiverem de ser 
confiadas à ECf, independentemente do vclor 
da tarifa respectiva, devendo o produto da arreca
dação com a sua venda ser destinada às institui
ções Pesta1ozzi de todo o País, para ãpllcação 
em favor dos deficientes ffsicos, 

Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. · 

Art. 49 Revogam-se as disposições em con
tnirio. 

Justfftcação 

Destina-se a presente proposição, corno se per
cebe claramente de sua redação, a propiciar 
meios para obras ou serviços em favor dos defi
cientes físicos. 

Trata-se de medida de largo alcance, justa sob 
todos os aspectos; para cuja aprovação contamos 
com o apoio de toda a Casa: ' 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1988.-Nd
son Carneiro. 

COMUNICAÇÃO 
Of.ll" 084/88 

Brasília, 19 de ma[o de 1988 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Humberto Lucena 
DO. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, d~ acordo com o disposto no art '43, afíneã 
a. do Regimento Interno, que me ausentarei dos 
trabalhos da Casa, no período de 25 a 30 de 
maio corrente, atendendo convite -,anexo -
para participar de debate no Centro Efnpresarial 
Brasil-Portugal, sobre Pacto Social, a rea]izar-se 
em l..isboo/Portugal. 

Valho-me da oportunidade para reiterar ao emi
nente Presidente protestos de estima e conside
ração. - SeMdor Marco Madel. 

MESA DIRETORA 
~ Reunião OrdJnárla da Comissão 

Diretora realizada em 19 
de maio de 1988 

Âs dez horas e trinta minutos do dia dezenove 
de mai_o de um mO novecentos e oitenta e oito, 
na Sala de Reuniões da Presidência, reúne-se a 
Comissão Diretora do Senado F:ederal, presentes 
os Excelentíssimos Senhores Senadores Hum
berto Lucena, Presidente, Lourival Baptista, Se
gundo-Vlce-5ecretário,JutahyMagalhães, Primei
ro-Secretário, Dirceu Carneiro, Terce[ro-Secretá
rio, Francisco Rollemberg e João Lobo, suplentes. 
Debcam de comparecer, por motivos justificados, 
os ExcelentíssiQ1os Senhores Senadores José [g
nácio, Primeiro-Vice-Presidente, Odacir Soares, 
S.~unçlo-Sec~rio, e João Castelo, Quarto-Se
-cretário. 

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente 
:--- cOncede a palavra ao Senhor Primeiro-Secretário 

que submete aos presentes os seguintes assun
tos: 

1) Prestação de Contas do Senado Federal, 
relativa ao guarto trimestre de 1987. (Processo 
n' 003203/88-3.) 

Após debatida, a matéria é aprovada. 
2) Presta.ç:ão de Con~s do Fundo Especial 

do Senado Fe:®r_a]- Funsen, relativa ao quatro 
trimestre de 1987. (Processo n? 003530/884). 

A matéria é disçutida e, em seguida, apr<?vada. 
3) Minuta de projeto de resolução dispondo 

"sobre horário e freqüência no Senado Federal 
e dá outras providências." 

Após- lida pelo Senhor Primeiro-Secretário, é 
distribuída cópia da matéria aos presentes, para 
estudo, devendo ser apreciada pelo Plenário da 
ccinissão na próxima reunião. 

4) Minuta de projeto de lei que "extingue car
gos do _Quadr9 de Pessoal do Senado f~deral 
e dá outras providências." 

Após sua apresentação pelo Senhor Primeiro
Secretário, é distribuída cópia da matéria a_os pre
sentes para estudo. 

5) "Plano de Desenvolvimento de Recursos 
HumanOS do Sen.;~:d'o Federa[", elaborado pefo 
Cedesen- Centro de Desenvolvimento de Recur
sos Humanos do Senado Federal. 

Q_ Senhor Presidente diStribui a matéria ao Se
nhor Senador Dirceu Carneiro para relatar. 

6) Minuta de Ato da Comissão Diretora que 
"dá nova redação ao Ato n'~ 10, de 1987, que 
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disciplina o afastamento de servidor para atMda
des de_ treinamento fora do Senado Federal". 

A matéria é distribuída, pelo Senhor Presidente, 
ao Senhor Senador Dirceu Camerro, para relatar. 

7) Minuta de Alo da Comissão Diretora que 
transforma e remaneja para as Categorias Funcio
nais de Datilógrafo e de Contador, cargos vagos 
do Quadro Permanente, provendo-os com os 
atuais qcupantes de idênticas Categorias do Qua
dro de Pessoal CLT. 

APós ser amplamente debatida, a matéria é 
aprovada, assinando os presentes o respectivo 
NtJ, que vai à publicação. _ 

8) Solicitaç_ão, formJ,J]ada pelo Senador Mauro 
Borges, de ressarcimento de despesas efe
tuadas em decorrência do falecimento de sua es
posa (Processo 004238188-5). 

A matéria, após discussão, é aprovada. 
9) Implantação de uma Central de Produção 

de Vídeo no Senado Federal. . 
Após a apresentação pelo Senhor Primeiro-Se

cretário, o Senhor Senador Dirceu Carneiro pede, 
e lhe é concedida, vista da matéria. 

10) Submetido ao exame da Comissão Diretora 
o D.ecreto-Lei nç 2.:423/88, e_stabelecendo 
critérios para o pagamento dé gratificação e van
tagens pecuniárias aos titulares de cargos e em
pregos na Administração Federai, tendo em vista 
o disposto no respectivo artigo 79, ficou deliberado 
que a decisão final a respetto será adotada após 
a regulamentação da matéria no âmbito do Poder 
Executivo. 

A seguir, o Senhor Presidente apresenta seu 
Parecer ao Processo n"' 019174/85-3, em que o 
ex-servidor Nardi Wensi.ng pede reconsideração 
do A!o que o demitiu do cargo de Assistente de 
Transporte Legislativo, concluindo pela volta do 
"Processo em diligência à Junta Médica da Casa 
para que reexamine o assunto à luz do novo docu
mento prodwido, ouvindo-se posteriormente a 
ComisSão Especial instituída pela Portaria n"' 
25/87"". 

O Parecer. ap65 discutidO pelos presentes, é 
aprovado. -

Nada mais havendo 'a tratar, o Senhor Presi
dente declara encerrados os trabalhos, às .doze 
horas, pelo que eu, José Passos Pôrto, Diretor
Gerai e Secretário da Comissão Diretora, lavrei 
a presente Ata que, depois de assinada pelo Se
nhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 19 de maio de 
1988. -Senador Humberto Lucena, Presiden
te. 
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!.l-ABERTURA 

I :2-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Leitura de projeto 

Projeto de_ Lei _ _dg_Sen{l-º-Q n9 33/Se. Q.e_ auto
ria do Senador fran_c:isco Rçlilemberg, que dig.. 
põe sobre a explidtação, na Carteira Nacional 
de Habilitação, da opção do portador pela con
dição de ser ou n~p :dp_ado.r d~ _órgãos para 
transplantes e dá outras providências. 

1.2.2 -Comunicação 

-Do Líder do PFL, de substituição de 
membro em COmiSSão _Permanente. 

1.2.3 -Questões de ordem 

SENADOR ITAMAR FRAJVCO- Requeren
do à Presidência que antes de proferir qual
quer decisão no caso da substituiç:ã,o do $r. 
Senador Carlos Çhiarelli na Comiss~o d~ Fis
calização e Controle, examine a _cºireta inter
pretação sobre os ]imite_s _e ai~C!n~- dªjacul~ 
dade conferida aqs lid~ partidários pelo art_ 

86 do Regimento Interno. -
SENADOR JOSÉ AGRIPINQ - encami· 

nhando à Mesa documento sobre a coll)uni
cação do Sena~dor Marcondes Gadelha, desti
tuindo o Senador CarloS Chi_arelli da Pfesi
dência da Comissão de Fiscalização e Con
trole e manifestando sua inteira solidariedade 
a S. Ex' 

SENADOR MARCONDES~ GADELHA -
Contraditando a questão de ordem. susd~da 
pelo Senadq_r {Wn_ar F@n_c;Ç>,_ _ ~- . -_ 

O SR. PRESIDENTE HUMBERTôLtJéEfoiA 
- Manutenção do despacho inicial no oficio 
do_Senador Marcondes Gadelha, por reconhe-

SUMÁRIO 
cer o direito da Uderança do PFL de assim 
proceder. 

SENADOR 1T AMAR F'RANCO- Recorren
do da decisão do Presidehte para o Plenário: 

O SR. PRESIDENTE HCU>1BERTO LUCENA 
-Solicita audiência da Cornissão de Consti-
tuição e Justiça sobre o recurso. . 

SENADOR JAMIL HADDAD, questão de.or· 
··aem =-Indagando-da Presidência sobre a pos

SJbilidade de substituição de membro da Co
missão Diretora por líder partidário. 

O SR. PRESIDENTE HCU>1BERTO LUCENA 
- Resposta à indagação do' Senãdor Jamil 

-Hadcfad. 
SENADOR ITAMAR FRANCO, em eXplica· 

_ ção pessoal- Sobrestamento da decisão da 
-Presidênda soPre o recurso de S. Ex', tendo 
ein Vistâ à -aUdiência soliCitadá pela Presldên~ 
cia à "Comissão de COnstituição e Justiça. 

SENADOR MARCONbES GADELHA, re
clamação -Entendimento de S. EJcf. de que 
é faculdade do líder partidário promover a 
substituição a qU&quer tempo, por se tratar 

·~de_ matéda de economia_in_tem?l de um partido 
=pormco. -· __ 
~ O SR. PRESIDENTE H(JMBERTO LUCENA 

"'-RazÕes que-levaram a Pre!iidência sol!citar 
audi_ência da Comissão de Cohstituição _;e Jus~ 

-"liça sOOre a matéda em debate. 
~ SENADoR FERNANDO HENRIOOE CAR

DOSO. explicação pessoal -Acerto do pro
'"-cedimento adotado pela Presidência na ques
- -tão levantada pelo Sené)dor Itamar Franco. Es~ 
- Clarecimentos sobre _a indic~ção dos mem~ 

bras da Comissão de Fiscalização e Controle. 
OSR. PRESIDENTEfK./MBERTO WCENA 

·~.: .... :)\_P-elo ao _Presidente da Comissão de Cons
-~tífuiçãõ eJu$fiç'â' nó-sentido de proferir o pare

cer em 48 horas, conforme determina o Regi
mento Interno. 

~-~sçNADOR FRANCISCO ROLLE/o18ERG, 
explicação pessoal- FatoS que· culminaram 
.oom a eleição e posterior destituição de S. 
~ da Presidência da Comissão- do Vale do 
São Francisco da Câmara doS OePuiados. 

SEI'fAI)OR JOÁO I'!ENEZES,_ questão de 
-ordem_;:.;._ Validade das indicaçõeS das üde
ranças nas 24 horas que se seguirem à instalá· 
ção da sessão legislativa. 
_ O SR. PRES!DEi'ITE DIRCEa CARNEIRO 

-Resposta à questão de ordem dO Senador 
João Menezes;_ 

.1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR JARB;JS PASSARINHO. como 
Ude~ --:-_Imposto ~e renda..-

SENADOR JOSÉ IGNAGOF'ERfiEIRA -
Sua viaQem à China. · 

SENADOR MÁRIO MAU\, como Úder -
E:mprêS:funos para ti Estado d6 Acre. . 

SENADOR RONALDO ARAG46 :.._ Projeto 
mutirão, em Pàrto Velho. - . 
~SENADOR EDSON LOBÁO ~ Programa 

Piloto de Munidpalização de Irrigação. 
SENADOR LQ(!RJVAL BN'71STA ~ Outor· 

ga do_ título de "Homem do _ano_ de 1988" 
aos Sra. JÓsé Luiz C::Utra1é e Rofiérfo ·C. (JQiz-
neta. -- · 

SEtiADoR NELSON CARNEIRO- Trans· 
posiç~o dos FiScais de Tdbutos do Aç(Jcar 
e do Alcool, para outras categorias funcionais. 

SENADOR MARCO MACIEL- Lançamen· 
to do livro "A Abolição no Parlamento - 65 
anos de Luta", editado pela Mesa do Senado 
Fedeiãf ~ - - - -----

SENADOR RllYBACEIAR _: Deficit l'illili· 
co. Realização de eleições presidenciais. 

SENADOR ITAMAR FIMJYCO~--c lnterpela
s:ão dirigida ao Supremo Tribunal Féderal pelO 
Professor Raimundo Faoro. 
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PASSOS PORTO 
Diretor·Gera_l do S~nado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Di reter Executivo_ 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor AdministrativO 

JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretoi" Industrial 

LINDOMAR PERE!BA OASILVA 
Diretor Adjunto 

SENADOR ODACIR SOARES- Crise da 
borracha. 

SENADOR JYELSOJY WEDEKIJY- Criação 
da Escola Técnica Florestal de Caçador ~ 
oc -

1.3 -ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n"- 9, de 1988 
(n9 206/87, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a concessão de bolsa-auxilio ao atleta 
amador e dá outras providências. Votação 
adiada. por falta de _quorum para o prosse
guimento da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara ri~ . 7, de 1988 
(n9 8387L86, na Casa de óriQeffi), de- iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que cria 
a 16• Re9iãci da Justiç-a do Trabálllo e o res
pectivo Tribunal Regional do Trabalho, institui 
a correspondente Procuradoria Regional do 
Ministério Público da- União ju-ntO à Justiça 
do Trabalho, e dá outras providênciãs. Vota
ção acHada por falta de quorum para o pros
seguimento da sessão. 

Projeto de Lei da Cãritara nc 14, de 1988 
(n9 381/88, na Casa de origem), de iniciativa 
do Sephor Presidente da República, que_ dis
põe sob_r_e_ a_ criação de cargos_ na Secretaria 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dá outras providências. Votação adiada por 
falta de quorum para prosseguimento da ses
são. 

Projeto de Lei da Câmara n~ J 05, de 1986 
(n9 7 ,6_79/86, na Casa de origem}, de inicí8tiva 
do _Senhor Presidente da República, que atribui 
ao Tribunal de Contas da União, a partir do 
exercíclo de 1986,_ a_fisçal.@_ç:ã_o c;;l_a aplicação 
pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e 
Municípios, inclusive por suas entidades da 
administração indireta e fundaçõ_es, das trans
ferêndas de recursos federais. Votação adia
da por falta de_ quorum para o prossegui
mento_da sessão._ .. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 53, de 1987 
(n9 214/87, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que altera 
dispositivos da Lei n9 6.880, de 9 de dezembro 
de 1980; que dispõe sobre o __ Estatuto dos 
Militares. Votação adiada por falta de quo
rum para o prosseguimento da sessão. 
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Projeto de Lei da Câmara n9 22, de 1988 
(n"' 1.932/83, na Casa de_orfgerri), que estabe
lece_ normas para o funcionamento das frentes 
_g_e_serviço organizadàs em perlodos de seCa. 
"~dá oUtros proVidências. Votação adiada por 
falta de quorum para o prosSeguimento da 
sessão. 

Projeto de Lei da_ CârTiara no 20, de 1988 
Cômplementar -(I-i9l7/87 Complementar, na 
casa de origerri}, que acrescenta parágrafo 
ao art. 29 da Lei Complementar n"' 1, de 9 
de novembro de 1967. Votação adiada por 

- falta de quorum para o prosse_guimento da 
_sessãO. -

- Projeto _de. L_ei da Câmara n9 23, de J 988 
(n9 406/88, na Casa de" origem}, que incorpora 
terrenos da União Federal ao patrimônio da 
COHAB - RJ, para loteamento _e venda aos 
flagelados das enchentes do Estada do Rfo 
de Janeiro. Yotação adiada por falta de quo
rum, para o prosseguimento· da sessão. 

· Projeto de Lei da Câmara nc 6, de 1988 
- - (n9 8.169/86, na Casa de origem), de iniciativa 
- ·ao Senhor Presidente da República, que dis-

põe sobre a estrutura das categorias funcio
nais do Grupo~Atividades de Apoio Judiciário, 

_'cios Seryiços· Auxili~es da Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios e dá outras providên
cias. Votação adiada por falta de quorum 
para o prosseguimento da sessão. 
·_~Projeto de Resolução n"' 68, de 1988, que 

--autOriza a Prefeitura Municipal de Ma caiba, Es
tado do Rio Grande do Norte, a contratar ope-. 
_ràÇão de crédito_ no valor corre_spondente,. em 

- cruzados, a 9.645,45 Obrigações do T escuro 
_ __Iiacional - OTN. Votação adiada por falta 

- de quorum para o prosseguimento da_sessão. 
. Projeto de Resolução n9 69, de 1988, que 

· autoriza a Prefeitura Municipal de Santos Du~ 
mont, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 

_ ,ÇI'lU:ados, a 180.QPO Obrigações do T escuro 
Nacional "":':' OTN._ Votação adiada pqr falta 

·"de quorum para o prosseguimento da sessão. 
Projeto de Resolução n~ 70,_de 1988, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de Turiaçu, Es
tado do Maranhão, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 180~000 Obrigações do Tesouro_ Nacional 

- OTN~Votação adiada por falta de quo
rum pará o prrisseguirrle'nto- -da s·essão. · . -

ProjetO de Rêsolução no? 71, de 1988,'que 
a:utorizã a Prefeitura Munídpar de PeabirU; Es
tadO do Parãná, a Contratar operaÇão -de cré
ditO rio valcir ·correSpOildente, em· crilzali.Os. 
a 12.775,48 Obrigações do Te56úrà Naciorial 
~ OTN. Votação adiada por falta de quo
rum para _o prosseguimento _da ses_são_._ , 

Projeto de Resolução n9 72, de 1988,_que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Açu, Estado 
do Rio Grande do Norte, a contratar oper;;\ção 
de crédito no valor correspondente, em c~
dos, a 5.965,23 Obrigações. dq Tesc.iurp Na
cional-:- OTtl .. VQtaçã.o. ~dlctda. por fa.l~ ,:le 
quorum para o prosegu!rnento_da_s.essão. 

Pr,ajeto de Resoluç~ n9, 73,., de 198~. _que 
autoriza a Prefeitura Municipal_ de J,a(d.im, Es
_tado do Mato Grosso dp Sul, a cqn,tratm; qpeça
ção de crédito no valor correspondente,, em 
cruzados, a 7.033,00 Obrigações do TeSOuro 
Naciooai :-=-- PTN. yQta,ção ~cilada pm: ~alta 
de quorum pa,r~ o pr~guimento da ~e~o. 

ProjietC)de Resolução n9 74, de 1988, que_ 
.apto{iza a Prefeitura Municipal d~ Luc;iara, ·Es
-.~do_do__Mato Gro.!;so. a ~contJ:atar operaç~o 
~d_~ o.éc;li_to, no~\laloç çqrr.espondente, .e~ Cfl:IZfl· 
dc;Js,· a 42.437,69 Obrigaçõ~sdoT es64r6 !"ifl· 
çiona1 - OTN. Votação ;tdiad<;t po~ f~J:a de 
quorum para o prosseguünento da sessão. 

Projeto de ResoluçãO n9 75, de _1988; _que 
·autoriza a Prefeitura Municipal de MirãSsol 
d'Oeste, Estado do Mato Grosso, ·a contratar 
o-peração de crédito no valor correspOndente, 
em cruwios, a 62,192;00 Obrigaçóe~-dç Te-. 
souro Nacional- OTN. Votação adiada por 
falta de qUorum para o prosseguimento da 
sessão. . ____ --- ' ·-

Projeto de ReSOlução n9 75, de 19a8,- que 
autoriza a Prefeitura Muntcipal de Caic6; Esta
do do Rio Graftâe do Norte, a contratai- oPera
ção d~ crédito no valor ~orrespondente; em 
cruzados, a eo.ooO,OO Obritfações do "['escuro 
Nacional - OTN. Votação adiada falta de 
quorum para o prosseguimento da sésSão. 

Projeto dé.ReSoluçãõ n9 77, de 1988, que 
autoriza o Governo do Estado do Acre a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados a 800.000,00 Obrigações _ 
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do Tesouro Nacional- OTN. Yotação adia
da por falta de quorum para o proSsegui
mento da sessão. _ 

Projeto de Resolução n9 78, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Branco, 
Estado do Acre, a contratar operação .de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 31927,84 Obrigações do Tesç_uro N;actonal 
- OTN. Votação adiada por falta de quo
rum para o prosseguimento da sessão. 

Projeto de Resolução n" 79, de 1988, rerrati
ficando a Resoluç_ão n9 160, de 1986, Que-aU
torizou o Governo do Estado do Pará a con
tratar operação de_ crédito no valor coirespon
dente, em c:ruzados, a 363.865,19 ObrigaÇões 
do Tesauro ~~cjo_n~ - OTN .. v~_çáo adia
da por falta de quorum para o prOsseg\.ii~ 
menta da sessão. 

Parecer n~> 2;çl_e 1988, apresentado Pela c:O~ 
missão Especial, concluinQ.o que não deve ser 
objeto de deliberação a D_en(lncia siri~', de 
1988, do Senhor Depu~do _Gerson Peres, 
contra o Doutor José Paulq SepúlVeda Perten
ce, Procurador-Geral da República. Votação 
adiada por falta de quorum para o prosségui
mento da_.ses_~o. 

Requerimento il"' 37, de 1988, de autoria 
do Senador Itamar Franco, solicitarido, nos 
termos regimentais,. ao Ministro--Chefe da Ça
sa Civil da Presidência da República, informa
ções a respeito da Secretãrla Especial de A~o 
Comunitária- SEAC, a fim de instruir o estu
do do ?_r_:ojeto de Lei da qmara- n9--'-·t19, de 
1982. Vota~o adiada por falta de quorilm 
para o prosseguimento da sessão. , 

Projeto de Resolução n9 28, de 1988; qiie 
autoriza a_ Prefeitura Munidpal de éaçapi:Wa 
do Sul, Estado do Rio "Grande do Sul, a con
tratar operação de crédito no valor COrrespon
dente, em cruzados, a 3.689,02 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. Votação adia
da por falta de quorum para o prossegui
mento da sessão. 

Projeto de Resolução n9 29, d~_ 1988, qUe 
autoriza a Prefeitura Municipal de lfàbf!iai, Es
tado de Goiás, a contratar operação de crédito 
no v.:ilor correspondente, em cruzados, a 
13.650,42 Obrigclções do"Te~Qurº Nacional~ 
- OTN. Votação acllada por falta de quo
p~m pa,ra o pr~sseguimento da sessão. 

Projeto de Resolução _n9 30, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de ltapuranga, 
Estado de Goiás, a contrat:?r operação de cré
dito no valor correspondente, t~m -cruzados, 
a48.QPO,OO Obrigaç-ões- do Tesourq Nacional. 
- OTN. Votação adiada por falta de quo
rum para o prosseguimento da sessão. 

Projeto de Resolução nç. 31, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Ja'nduís, Es-
tado do Rio Grande do Norte, a contratar ope
ração de crédito no valor corresponderite, em 
cruzados. a 8A24,51 Obrigações do TesOuro 
Nacional --OTN. Votação adiada por falta 
de quorum para o prosseguimento da sessão. 

Projeto de Resoluç~o n9 32-t __ de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de' Monteiro, 
Estado da Paraíba, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, eril. cruzados, 

a 80.000,00 Obrigações do Te&Quro Nacional 
- OfN. Votação adiada por falta de quo
rum para o prosseguimento-da sessão. 
_ -~ojeto de R~solução n"'33, Qe 1988. que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Mococa, Es
tado de São Pjll!lo, a c_ontratar operação ·de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 21.1~6,62 Obrigações do Tesouro N:acio11al 
- OTN. Votação adiada por falta de quo
rum para o prosseguimento da sessão. 

Projeto_ de Re_solu&:ão n9 34, de 19_88, que 
autotiza a Prefeitura Municipal de Alvin6pàlis, 
Estado de Minas Oerais, a contratar operaÇão 
de créclito_no valor correspondente, em cr4za
dos, a 20.000,00. Obrigações do Tesouro Na-

. dona( ~ OTN~ Votação adiada por falta.d,.e .. 
quorum para o proceguimento da sessão. 

PrQj~o de Re~lu_çã() n9 37, de 1988, ilue 
autoriza a Prefeitura Municipal de Angélica, Es
tado do Mato Grosso do Sul, a contra!-~ opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
.cruzados, a 4.600,0.0 Obrigações do T escuro 
Nacional - OTN. Vota.çãq adiada por faha 
d~ quorum para o prosseguimento da sessão. 

Projeto de Resolução_ n9 3_8, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Mur!Içip_al de_ Caçap_ava 
do Sul, EStado do Rio Grande do Sul; a con
tr_atar operação de créd_l_to no Valor correspon
dente, em cruzados, a 13519,74 Obrigaçã«es 
do Tesouro Nacional '7'0TN. Votação adia· 
da por falta de quorum para o prossegUi
mento da sessão. 

Projeto de Resolução n9 39, de 1988, ·q~e 
·auroctta a Prefeitura MUnicipal de Janduís, Es

. _ taa:O do Rio Grande do_ Norte, a contrata,r ope
~. raçãá'O:e C:l'édito no valor corr~spondente, em 

cruzados, a 2.790,00 Obrigações do TesoUro 
j'iacional - OTN:. Votação adiada por falta 
de quorum para o prosseguimento da sessão. 

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-cnttados, a 49342,11 Obrigações do-Te
souro Nacional- OTN. Votação adiada por 
falta de quorum para o prosseguimento .da 
·5essão. . 

Projeto de Resolução ~n9 41, de 1 !?88, .que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Antônio 
João, _Estado do Mato Grosso do Sul, a con
tratar oper~ção de crédito _no valor correspon-

-- -aente, em cruzados, 4.8Q_O,QO Obrigações do 
Tesouro Naciona1 :___ OTN. Votação adiada
por falta de quorum para o p~guimento 
da sessão. · 

PiOJétO de -Resolução n9 42, de 1988, que 
autoriza a _Prefeitura Municipal de Ara1 Moreira, 
EstadO- do Mato Grasso do Sul, a contratar 
operação de crêP,i~ no vaJor correspondente, 

·em Gi:uzadõS, a 48.411;2.7 Obrigações ·do Te
sOuro Nacional- OTN. Votação adiada por 
falta de quorum para o prosseguimento- da 
sessão. · 

Projeto de _Resolução n9 45, de 1988, que 
a-utoriza a Prefeitura Municipal de Toledo', Es

-tado _dO Paran-á_, a contratar operação de cré
dito no valor· c_orresp6ndente, em ·éruzados, 
a 20.864,66 Obrigações do T escuro Nacion_al 

- OTN. Votação adiada por falta de quo· 
!Um para o prosseguimento c;fa ses~O:· 

p_~jeto de Resoluç~o n9 46, de 1988, que 
autOiiza a Prefeitura Municipal de_Altos, EstadO 
dO Piauí, a contratar operação de créditO no 
valor correspondente, em crJ.Jza __ dos, a 
80.00Q,0-07 0brig'açQes do TesoUfo Nacional 
- OTN. Votação adiada por "falta de-quo
~m PC!fa o pr_osseguimento da_s~Q. 

Projeto de Resolução n"' 47, de 1988, que 
autoriza a Preft:iiura Municipal de Astorga, Es
tado do Paraná, a contratar operação de cré
dito. no valor correspondente, em cruzados, 
a 3.806,39 Obrigações do Tesouro Nacional 
- Oll'L Votação adiada por falta de quo
rum para prosseguimento da sessão; 

Projeto de· RéSOiu_ç:ão n9 4~. -º-~ ) 988, que 
auto~ a Prefeitl,J!a MunícipaL_c!e Bandeíran
tes, Estc!.do_do Mato Grossd do ~ul, a contratar 
Operação de crédito no valor correspondente; 
em cruzadas, a 4.699,00 Obrigações do Te
souro Nacional- OTN. Votação adiada por 
falta de quorum para o prosseguimento da 
-sessão:. 

Projeto de Resql~ç_~ n.,.-19 •. de.l988~ que 
_alltoriza a Prefeitura Municipal de Itaporã, Esta~ 
do do Mato Gro~.o do Sul, a cP.nti;;~.tar opera
ção de crédito no y.;U_or correspondente, em 
Cruzado:;,. L3,800,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. Votação ~diada por falta 
c!e quorum para o prosªeguimento da sessão. 

Projeto de Resolução n9 .5.0, de 1988, que 
autoriza a Pref~4ura Municipal de Taqu_aiussu. 
Estado doj>'\eyto Qrosso do Sul •. 1;1 contratar 
operação de c::.i'é4ffo no valo~: _corresp_onçlente, 
em cruzados,.a 6.098,68~0brigaçÇes_do Te
souro Nacional.-:- OTN. Votação adiada por 
falta de quo~m para o prosseguimento da 
sessão. 

_ l;)rojetO de ResOlução rt' 51, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Poxorêu, Es
tado do Mato Orosso~ a co_nka~r operação 
de crédito no valor correspondente,_ em cruza
dos, a 197.554,00 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Votação adiada por falta de 
quorum para o prOsseguimento da sessão. 

Pr9jefu de. ,Rêsolução n9 52, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Maria Hele
na, Estado da PaJ"aná, a contr~tar opera~ão 
de c::rédito no valor correspof_!den~e. em cruzaw 
dos, a 3.116,12 Obrigações--dó Tesourei Na~ 

- clonai-:- _QTN. Votação adiada por Talta de 
quorum para o prosseguimento da sessão. 

Projeto-de Resolução no 53, d.e 1_9~8, que 
autoriza a Pre_feitura ~unicipal de Cuiabá, Es
tado_ do Mato Grosso, a· contratar operação 
de crédito no valor correspondente1 em cruza~ 
dos, a 1.821.876,00 Obrigações dO Tesouro· 
Nadoria1 - OTN. Votação adiada por faha 
de quorum pa:ra o-prosseguimento da sessão. 

Projeto de Resolução n<> 57, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Propriá, Es
tado de Sergipe, a contratar operação de cré

--dito no valor correspondente, em cruzados, 
d 79.860,00 Obrigaç~s do 1'esouro Nacional 
- OTN. Votação adiada por falta de quo
·runfpara o prosSeguimento da sessão. 
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Projeto de Resolução n~ 58, de 1988, qüe 
autoriza a Prefeitura Municipal de Itauçu, Esta
do de Goiás, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
25.293,75 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Votação adiada por falta de quorum para 
o prosseguimento da sessão. . ~ __ _ 

Projeto de Resolução no 59, -de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Rondon6-
polis, Estado do Mato Grosso, a contratar ope
ração de crédito no valor_ correspondente, em 
cruzados, a 11.912,680brigaçõesdoTesoUrõ 
NacionaL Votação adiada por falta de quo
rum para o prosseguimento da sessão. 

Projeto de Resolução n9 61, de 1988, que 
autoriza o Governo do_Es_tad.o de_.Min.as_Qer-ª-is 
a realizar operação de crédito externo no valor 
de (]$$ 48,500,000.00 (quàrentà e oito mi
lhões e quinhentos mil dólares norte-ameri
canos). Votação adiada por falta de quorum 
para o prosseguimento da sessão. 

Projeto de Resolução _n9 63, de.1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São José 
do Norte, EStado do Rio Grande do Sul, a 
contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 3.986,19 Obriga
ções do TesoUro Nacional. Votação adiada· 
por falta de quorum para o prosseguimento 
da sessão. 

Projeto de Resolução n~ 64, de 1988, qu_e 
autoriza a Prefeitura Municipal de Pau dos Fer
ros, Er:.tado do Rio Grande do Norte, a con
tratar operação -de crédito n9 valor correspon
dente, em cruzados, a 55.000 Obrigações do 
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TesourO-N'ãcional. Votação adiadapor falta 
de quorum para o prosseguimento da sessão. 

Projeto de Resolução n9 65, de 1988. que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Aquidabã, 
Estado de Sergipe, a contratar operação de 
crédito no·valor correspondente, em cruzados, 
a 39.94t550brigaç·ões do Tesouro Nacional. 
Votação adiada por falta de quorum para 
o Prosseguimento da sessão. 

Projeto de Resoluçáo n~ 66, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Paranaval, 
EStãdo do Paraná, a contratar operação -de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional. 

- Votação adiada por falta de quorum para 
o "prosseguimento da sessão. 

Projeto de Resolução n9 67, de 1988, que 
aut0riz8 ·a-Prefeitura Muilidpal O:iiAlto Pariná, 
Estado do Paraná, a contratar oPeração de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 5.448,34 Obrigações do Tesouro Nadonal. 
Votação adiada por falta de quorum para 
o pross~Uiment_~nia sessão. 

Projeto de L~i da_ Câm~ra n~ 18. de 1988 
(n? 7.135/86, na CaS;:(de origem), de iniciativa 
do Senhor Pre:iidente da República, que dis
põe sobre as relações _de trabalho do treinador 
profissicinãl d_e futebol, e dá outras providên
cias. (Dependendo da votação do Requeri
mento n9 48, de 1988, de adiamento da dis
cussão.) Discussão _ac:Ua_da por falta de quo
rum para o prosseguimento ·da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n9 216, de 1985 
(n9 2.929/83, na Casa de origem), que ahera 

Maio de 1988 ' 

a 1-edaçã·o da Lei n9 6.251, de 8 de outubro 
de 1.975, que -"instituf-normas gerais sobre 
desportos". (Dependendo da votação ·do Re-
querimento n9 179, de 1987, de adiamento 
da disc~o.) Discussão adiada por falta 
de quorum para o prosseguimento da sessão. 

Projeto de Lei da Cãmaia n9 50, de 1987 
(n~ 171/87, na Casa âe origeni), de iniciativa 
do Senhor "Presidente da República, que dis
põe sobre a padronização, a dassificação, o 
registro, a inspeção, a produção e a fiscali
zação de bebidas, autoriza a criação do Conse
lho Nacional de Bebidas e dá outras providên
cias~ (Dependendo de parecer.) Discussão 
adiada por falta de quorum para o prossegui
mento ~da.sessão. 

-p_rojetO ele Ler do _Sen.,do_ n9 6, de.1988, 
de aütoria do Senador Fernando Henrique 
Cardoso,-que dispõe sobre a liberação e apli
cação de recursos públicos pelo Po_der Execu
tivo e dá _outras providências. Discussão 
adiada por falta de quorum para o prossegui
m~tçl _da_ sessão. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2·-ATO DO PRESIDENTE DO SENA-
DO FEDERAL 

- N• 69, de 1988 

3 -MESA DIRETORA 

4 - LiDERES E VICE-LlDERES DE 
PARTIDOS 

5 ~ i:OMPÓSÍÇÃO DE COl'USSÕES 
~ 

Ata da 23"' Sessão, ,em 24 de maio de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA -

Presidência dos Srs_ Humberto Lucena e Dirceu Carneiro_ 

ÀS 10 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Mário Maia- Aluízlo Bezerra- Nabor Júnior 
--Leopoldo Perez - Carlos De'Carli - Aureo 
MeDo - Odacir Soares - Ronaldo Aragão -
Olavo Pires ~.João Menezes --AJmir Gabriel 
- Jarbas Passarinho -Alexandre Costa - Ed.i
son Lobão- Chagas Rodrigues -Álvaro Pache
co-Od Sabá ia de Carvalho- Mauro B_enevides 
- Carlos Alberto ~ Jo_sé Agripino - Lavoisier 
.Maia -Marcondes Gadelha- HumbertO Lucena 
-Raimundo Ura -Marco Madel- Ney Mara
nhão - Mansueto de _Lavor - Guflh_erme Pal
meira- Divaldo Suruagy-T eotonio Vilela Filho 
- Frandsco Rollemberg- Lourival Baptista
Luiz Viana - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar 
- José lgnácio Ferreira - Gerson Carilata -
João Ca1mon - Jarnil Haddad -Afonso Arinos 
- Nelson_ Carneiro ~ Itamar Franco - Ronan 

TrtO......:... Severo Gomes- Fernando Henrique Car
·:ctoso,- Mário COvas - Mauro Borges - Iram 
.Saraiva - lrapuan Costa Júnior ___: Pompeu de 
So_us._a -Maurício Corrêa - Melra Filho-- Lou
reJ11berg Nunes Rocha -Márcio Lacerda- Ra
chid- Saldanha Derzi - Wilson Martins - Leite 
Chaves - Affonso" CamarQO - José Richa -
Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro - Nelson 
Wedekin - Carlos Chiélrelli -José Paulo Biso! 
--José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A liSta de presença acusa o comparecimento de 
65 _Srs. Senadores. H~endo número regir:nental, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra
- balhos. 

b Sr. Primeiro-Secretário irá-proCeder à leitura 
do Exp~diente. 

E lido o seguinte 

. PROJEtO DE LEI DO SENADO 
N• 33, de .1988 

Dispõe sobre a explldlação. na Car
teira N\tclonal de Hablntação, da opção 
do portador pela condição de ser ou não 
doador de órgãos para transplantes e dá 
outras provldêndas. 

O Congiesso NaciOnal decreta: 
__ M )9 __ Osj)p-ttado~;çliCarteira Nãcional d~ 
Habilitação deveráo explicitar a sua opção pela 
condição de doador ou não de órgãos para trans
plantes. 



. . 
Maio de 1988 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL ($eÇâo 11) 

Parágrafo único. _Será criado, na Carteira Na
cional de Habilitação, espaço apropriado para a 
opção referida no "caput" deste artigo, 

Art. 2~ Coropete-ao Ministério da Saúde defi
nir as características que serão explicitadas na 
opção e as c;.ondições _de retirada de_ 6_rgã~ para 
transplantes. _ _ _ _ 

Art. 39 O Poder Executivo regulamentará a 
presente lei no prazo de 180 {Cento ·e-_q1tellta) 
dias, a contar d_a_ çiata de sua publicação. 

Art. 4ç Esta lei entra_em vigor na data ~e Súa-
publicação. __ - __ _ ___ · -

Art. s~ Revogam-se as disPoStÇ:ões- ern c:qn-. 
trário. 

Justificação 

Os avanços denb'llco$ dos ú_ltimos tempos ter" 
naram os transplantes de órgãos humanos pãrte 
importante das técnicas médicas. Hoje já ~ possf
vel fazer transplantes renais, cardíacos, hepáticos, 
de pulmão, pâncreas, pele, tecido hematopoié
tlco,- córnea, tecido neivoso e músculo: esque
lético. O número de candidatos a transplante-s 
é, pelo menos, dez vezes superior ao de pacientes 
que os recebem. Ademais, é preciso não esquecer 
que um paciente tem, geralmente, condições fi
siológicas potenciais para retransplantes, Uma se
gunda e terceira vª, no caso de falhar o primeiro. 

Pesam, de um la_do, as_ sempre cres.cerltes ne
cessidades de transplantes e, uma vez que a tec
nologia é disponível, do ·outro lado d~.r~o estar 
os doadores potenciais. Este _é o_ ponto-chave: 
quem pode ser um doador potencial? _, 

A substituição do conceito de "morte cardíaca" 
por "morte cerebral" veio iridlcar o canli~~o pârã 

ções de conservaçã() ~s pistas; a agitação e ten
são-da vida modema. ,Resultado: um número alar
mante (e crescente) de acidentes de trânsito fatais. 
~Que sirva, então, pelo menos, para proporcio

nar uma esperança de recuperação da saúde aos 
que _permanecem viVos, -ãngUstiados com a ex
pectativa de wn órgão para transplante. _ 

Entretanto, a Lei no 5.479, de 10-8-68, toma 
néf~~j!ãi:ia â _a~utorf~~~ ~xp~~~· do ··~e cuJ.~" 
ou _da, (ami!lg para se efetuàr a remoção de órgãos 
p"__!_ia ~ranSplantes. Aguardar a manifestação da 
fa_~~ia _signifié:~ p~rdé um tempo vital para o êxito 
dQ.1:rarisplante; perde-se mais do_ que o que-Se 
ganhOu com a substituição do conceito de "morte 
c_ardíaça" por "morte cerebrat'. Por que não exigir 
a -declaraÇão manifesta da opção antes do desfe~ 
cho fatídico, que ninguém espera que aconteça 
ébi"fsigo, mas que ·pode_ ocorrer. a qualquer mo
mento?_ E a sua vontade es.tará expressa em .sua 
Carteira Nacional de Habilitação, documento que, 
em sendo motorista, obrigatoriamente transporta 
consigo. 

A lei em piiuta tem esse sentido humanitário 
e-corajoso. É um apelo à solidartedade hunÍana. 
~ uma das- man~il'a,s 4e viabilizar q_s processos 
de preparação e ativação dos esquemas operadO
riais cte detec:ção.e remoção de órgãos para tra~ns-
plantes. ______ -

Sala-das Sessõ.es, 24 de maio de 1988.-FrãD-
clsc:_O_RoDemberg. · · · · · -

O SR. PREsiDErn'E (Humberto Lucena) ~ 
O pfãjeto lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida ·pelo 
Sr. l9...Secretário. 

-·É lida a seguinte 

COMUNICAÇÃO 

Brasília-DF, 20 de maio de 1988 

· Exm9 Sr. 

a solução do problema, wna vez que abriu a possi
bilidade de os órgãos serem obtidos de doadores 
em condições circulat6rt_as ideais, sem ~ neces
sidade de aguardar a parada carcüaca, fato _gue 
sempre impunha um período variável de anóxia 
normotécnica até que o órgão pudesse ser retirã
do. Tal exigência trazia conseqüências, ria ma!or 
parte das vezes, fatídicas para o transPlante. A 
não neçessidad.e de: ~~ a_guardar esse períÕdO; -
uma vez caract~ri;ada a "morte cerebral", permite 
que se obtenham para transplantes órgãos Viáveis 
que, histocompatíveis, tomam ses:~uro o ~tado 
da cirurgia. 

Mas, como essa ~ubstituiç:ão poderia pOsSibi
litar o aumento do número de doadores? Ocorre 
que os acidentes de trânsito são responsáveis pela 
maioria das mortes ocorrid.as em idade produtiva, 
quando os órgãos estão, via de regra, em boas 
condiçõe_s para transplantes. , 

O número de mortes em acidentes de trânsito 
representa um importante contingente n~ morta
lidade geral do País, a qual, por si, já é alta: oscila 
de 4,4 por mil habitantes- ein Brasília ~ gA- em 
João Pessoa (dados das capitais para 1980). 

Multo se tem falado do rápido crescimento das 
cidades; o processo de urbanizaç:ã.o é acelerado. 
Os novos habitantes que chegam às cidades se 
envolvem no sistema "consumista" e Passam a 
adquirir bens de consumç,_~ntre eles o aUtomóvel, 
aumentando a circulação Qe veic:ulos. Não existin
do uma "tradição automobilística", pode-se cons
tatar um baixo nível de educação para o trânsito, 
por parte de motoristas e pedestres. Oaí, uiria 
boa parte dos acide_ntes. 

Aliam~se ao fato, os períodos de congestionà
mento do tráfego; as questões. ligadas às condi-

Senãdor Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 
N.esta 

Senhor Presidente, 
NOS iiáiln6S-if08rtigo 86 do Regimento Interno, 

solicito a V. EX' -proceder a substituição do nome 
do Senhor Sena_dqr .Carlos··chtafCUt na COmissão 
de Fiscalizaç_ão e Controle, pelo nome do serihor 
Senador Odacir Soares. 

·. Outrossim, ·encareço a V. Ex' fazer incluir _o $e
nhor Senador Alexandre Costa como suplente, 
na referida Comissão, em substitWç:ão _ao Senhor 
senador Odacir Soâres. 

Na oportunidcide, reitero a V. Ex' prótestoS de 
~stlina- e elevada consideração. - Marcondes 
Gadelha, Uder do Pl'L. • · ·· 

O SR. PRESIDEI'!TE(Humberto Lucena) ~ 
Serão feitas as substituições solicitadas. 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tein a palavra V. Bel', para uma questão de orde.m. 

· O SR. ITAMAR FRANCO(MG. Para uma 
questão de ordem. Sem revisao do orador.)·
Sr. Presidente, V. Ext acaba de ler eJq:>ediente enca~ 
minhado à MeSa do Senado pelo Uder do Pcirfid.o 
da Fren~ Ubefal, de.signado, em substituição ao 
~.J\dt;>r. Carlos Chiarelli, na Comissão de Fisc:al.i.-
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zação e_ Controle desta casa·, Q. nome do ilustre 
representante do Estado de Rondônia, Senador 
Odacir S®I:e_S.· - _ 

AnteS de Ser Proferict"â essa deCiSão a fim de 
evitar "que_a_Presldência da Casa venha a ser indu
zida a aceitar pretensão desproVida de fundatnen~ 
to regimental, desejo suscitar questão de ordem 
relativa à interpretação do Estatuto Interno disci
plinador dos trabalhos legislativos. 
· ·O- nobre representante do Estado_ da Para~ba 
erobasa seu requerimento no disposto no art. 86 
C!o Regimento Interno, _verbls: -

"Arl:. 86: A qualquer tempo, é lícito-às 
Lideranças pedir, em documento escrito, a 
substitujção de nomes de titulares ou suplen· 
tes das Comissões nas representações das 
respectivas Bancadas." 

Verifka-se que S. ~. partindo da premissa de 
ser o Se:nador Carlos .Oliarel!i mero titular da Co
niiSsão-de Fiscalização e _Controle, pretende exer· 
cer Uffiã f&:Uidãde que a letra do Regilnento eSta
ria a permitir. 

No caso em -teia, :Pouco impcirta a questão de 
sab~r se, uma ve.z instalada e devidamente organi
-zada a ComiSsãO, podem os Uderes eXetcitar o · 
direito decorrente do citado art 86. Não é este 
o problema com ó qual se defronta à M.'eSã no 
momento. Trata-se, isto sim, de, partindo do ord~ 
namento regimental vigente, a~riguar se _à Presi· 
dência da Casa é lícito, sequer, conheCei: de re-. 
querimento apresentado por üder partidário cuja 
finalidade ostensiva é cassar niandato de Presi
dente de Comissão. Aqui, repito, cuja finalidadE! 
ostensiva é cas~r~mandato de Pres!d~n!e ~~ Ço
missão, 

Sr. Presidente, é do_ conhecime'(lt9 geral que 
o sistema parlamentar brasileiro cons.,gra, no pro
cesso de composição das ComisSões Técnicas, 
o principio da observância da proporctonalidade 
das represenla:ções-dos Partidos com assento no 
Congresso. Procura-se, com_ isto, assegurar que 
nos órgãos internos seja rhàntida a mesma repre.. 
sentatividade existente no Plenário em _termos de 
correntes politicas. O princípio não decorre de 
mera norma regimental, trata-se de um comando 
inSCrito ria própria Lei Maior. 

. "Art. 30: A cada UiJ,a das Câmaras com-
pete elaborar seu Regimento -futemo, dispor 
sobre sua organização, POlítiCa e provimento 

~-de cargos de Seu$ serviços. _ '" 
Parágrafo único. · Ob.serva-Se-ão as se

- guintes normas regirrientals: 
a_) na constituição das -comisS5es, asse

gUrar-se-á; tanto quarito possíVel, a represen
tação proporcional dos partidos nacionais 

- que participem da respectiva Câmara;" 

Assim sendo, a ihdicação e permanência do 
Congressista na Comissão obedece a um critério 
de Jegltimação político-partidária. Qual o sentido 
desta ~riimtação, repetimos, consagrada em níve] 
constitucional? Quer-se a~gurar que a conduta, 
necessariamente parcial, vinculada, teologica~ 
mente comprometida com os objetivos progra~ 
máticos da agremiação, enContre o devi;do re~pal~ 
,&> no âmbito da Comissão. Por esta razão, e_ tão
Somente_ pçr esta razão, faculta-se aos Uderes, 
ciue preSumivelmenté expte:Sscim a Vontade ~a 
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maJoria partidária, indicar e substituir os respec~ 
tivos membros. 

Sr. Presidente, outra situação, completamente 
diversa, é a do titular: de_ ça_rgo ao qual foi condu
zido por voto majoritário do colegiado que o elege. 

No momento em que o representante popular 
ê empossado como Presidente ge órgão da Casa, 
qualquer que seja, deixa de exercer _as atribuições 
sectárias que lhe cabem como representante de 
Partido. As suas obrigações, os seus deveres, as 
suas responsabilidades são para Com -a- defesa 
do órgão, a representação do mesmo, enfm, a 
direção e controle da regularida9e das a~vidades 
que ali se desenvolvem. 

Atente-se para a letra do art. _94 do Regimento, 
onde são arroladas as competências dos Presi
dentes de COmissão, e constatar-se-á serein to
das, sem nenhuma exceção, da natureza das que 
há pouco nos referimos, __ 

Veja~se, ainda, que a qualidade de represen
tante partidário que o art: 65 atribui aos Congres_
sistas membros de COr:hlssão_ ~rri nada se ass_e
melha às funções ioe~nte:! ~o_.cargQ de Presi
dente, cuja origem, é bom lembrar, lastreia-se 
no voto majoritário dos respe_ctivos Pares. 

Até aqui, Sr. Presidente, procuramos delinear 
a estrutura lógico-sistemátiCa em que se funda
menta o ordenamento interno. Vejamos, agora, 
quais os artigos que, ·ae fortna expressa ·e clara. 
corroboram nossa exegese. 

Diz o § 59 do art. 93 _do Regimento - e peço 
a atenção dos nobres Srs, Senadores: 

"Art. 93. DentrO de 5 (cinCo) dias, a con
tar da sua composição, cada Comissão Per
manente ou Especial, exceto a Diretorà. e as 
Mistas, reunir-se-á para instalar seus traba
lhos e~eleger, em escrutínio secreto, dentre 
os seus membros, o seu Presidente e_ o Vice
Presidente, competindo à Comissão de 
Constituição e Justiça e de Relações Exte
riores eleger, além do Presidente, o 1 o _e_ o 
~ Vice-Presidentes. 

certo e atribuições determinadas, como garantia 
da_ i_se.nção, lisura e independência no exercido 
da f_u~ção. 

Pretende-se com esdrúXulo expediente ora lido 
wr V. EX', Sr. ?,residente, intrOduzir indebitada
mente, ilegalmcmte,_anti-regimentalrriente, nO sis
tema parlamentar brasileiro, a figura do "recai!". 
Machado Paupérie conceitua o instituto anglo--sa
xônico como "um expediente polftico, mediante_ 
uma especial votação, para retirar um oficial públi
co_ de seu cargo, antes da expiração normal do 
seu mandato". Como bem leciõna o_ mestre, trata
se de instrumento próprio às "democracias semi
dir.etas", e, por isto mesmo, implica sempre erri 
COns4ha prévia ao _universo que elegeu o repre
.sentante.. 

---Aqui, deseja-se aplicar um instituto não previsto 
no Contexto- legal brasileiro, travestido da mais 
~Uria das características, qual seja, a de revogar 
o mandato sem prévia consulta aos mandantes. 

___ Sr:. Presidente, Srs. Senadores, o Regimento ln~ 
temo prevê, de fOima taxativa, exaustiva e singular, 
a hipótese de perda de mandato de Presidente 
de CorillSsão; dá-se - vejam aqui, Srs. Seil.ádo
res, a importância desta citação - tão-somente 
quando ocorre a vaga no cargo. 
_ É_ o art. Q3, § 49, cja_nossa Norma Interna. 

Vaga, a teor do disposto no art. 32, só existe 
enl três hipóte§_es: 

"af falecimento; 
b) renúncia; 
c) perda de mandato." 

Obviamente, o nobre Senador Cfiiã.rem não in
ciciiu em menhuma das três hipóteses. 
N~o fossem estas razões suficientes para evi~ 

denciar a absoluta ilegalidade do pretendido, devo 
aduzir um último argumento, de ordem estrita
. m~nte._tegimental, mas que evidencia a absoluta 
impossibilidade de atendiinento aó desejado pelo 
ilustre Uder do PFL 

O art. 52 do Regimento, dentre as inúmeraS 
---::--:-:----:-::---atribuições que confere à Presidência da Casa, 

§ fie Ao mandato de Presidente e Vice- aPenas autoriza a substituição dos membi'os das 
Presidente das Comiss_ões Permanentes, C_orriissões; nunCa a caSsaÇão do mandato de 
aplicar-se-á 0 disp-osto no art. 62." representante do órgão. (art. 52, no 22) -

Veja V. EX"~ Sr. Presidente, qu_e_ me refiro ao POr todas estas razões, sou levado a requerer_ 
mandato e, aQora, vou voltar ao art. 62, que V. a_ V. ~ que, antes de prÔferir quálqUer decisão 
EJr também conhece. no caso vertente, examine detidamente a questão 

O caput é expresso em _dizer que o Presidente e fixe, desde logo, a correta interpretação sobre 
e o Vice são eleitos, em escrutínio secreto, pelos os limites- e alcance da faculdãde cOnferida aOs 
respectivos Pares. O ·parágrãfo citado, ta]vez de lideres partidários pelo art 86 do Regimento. 
forma redundante, declara, peremptoriamente, .Sr. Eresidente, antes de concluir, não poderia 
serem os titulares eleitos detentores de mandato deixar de consignar que da decisão a ser proferida 
ao qual se aplica o disposto no art. 62. E o que por V. Ex" sobre a teoria ora analisada depende 
diz o referido art. 62? EJe fixa tanto o princípio a "estabilidade da institUIÇão e a credibilida-de dos 
da irreleglbilidade quanto o prazo de duração do 6rgâos que a integram. 
mandato outorgado.. E por quê, Sr. Presidente? Porque a Comis_são 

Mandato, Sr. Presidente, como o nome está Diretora.é, também, uma Comiss_ão Permanente, 
a dizer, implica transferência de representaçãO do de acordo com o nosso Regimento. Não discuto 
outorgante para o outorgado. O reladonamento se..o Regimento errou ao estabelecer que a COmls
se estabelece de forma direta e _s~m intermediá- "são Diretora é uma CorriissãO Pêrmanente. 
rios entre uns e outros, não sendo lícito a estranho-- - A Comissão Diretora também é eleita nomes-
intervir na relação, quer para extingui-la, quer para mo princípio que é eleita uma Comissão Perma-
modificar o seu conteúdo. -- nente, ·com prazO de ·duração, pelo Plenário da 

Se assim é na teoria geral do Direito Privado, CéiiilísSáo ·perrifáiiehte e pelo Plenário do Senado 
no campo do Direito· PúbliCo assume o instituto da República. 
jurídico cOntornos mais rígidos. Nesta seara juó- se· fôssemos adotar o critério pretendido pelo 
dica a representatividade é tranSferida com prazo Senador Marcondes Gadelha, e se V. Ex' o despa-

Maio de 1988 

char, poderíamos ter, de repente, estabelecido 
neste Senado da República a maior confusão pos
sível. 

E veja que quando um Presidente da Comissão 
assume, na qualidade de Presidente escolhido pe
lo seu Plenário, deixa ali, naquele momento, de 
representar o Partido, porqúe ele não pOde ter 
o facciosismo, porque, se o tivesse, mesmO sendo 
do PMDB, do PDT, do Partido_ Socialista ou do 
Partido da Frente Liberal, não poderia estar exer
cendo o direito como Presidente da Comissão. 
Ele é um_ magistrado a partir deste momento. 
V. -Ex" repreSenta na Casa o Senado da Repúblicã, 
e, em via de conseqüência, a Presidência do Con
gresso Nacional. 

-Evidentemente que os vínculos partidários de 
V. ~ exiStem. V. Ex• é um homem do PMDB, 
mas V. Ex', sentado nesta augusta cadeira, não 
pode agir como elemento do PMDB. V. ~ tem 
que agir num plano mais alto, mais superior, por
que o cargo para o .qual elegemos V. Ex' exige 
hão haja o facdonismO. V. Ex!' foi eleito pelo Plená
rio do Senado. 

Sr: Presidente, ão se (festítuir um hom~m com 
mandato, não poderia o Uder do PFL alegar que 
o Senador Cárlos Chiarelli estanà contrariO às di
retrizés partidárias. Eis que a Constituição brasi
leira foi modificada, graças a Deus, neste _aspecto 
e não poderia haver essa arqüição do nobre Uder 
do Partido da Frente l.Jberal. _ 
- O Senador Carlos thiarelli é detentOr· do man:. 

dato, cOmo V. Ex!', pOr dois anos, e, cOmo tal, 
no meu entendimento, não pode ser- destituído 
deste cargo. 

Esta é a questão de ordem que encaminho 
a V. E;e (Muito bem/ Palmas.) - .. 

O Sr. JOSé 1\grlplno- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Peço a V. 5!' aguãfde, pois tenho que decidir 
_a questão de ordem levantada pelo nobre Senador 
Itamar Franco. 

O Sr. José Ágriplno - A questão de ordem 
é sobre idêil.tica matéria._ Preciso enca"minhar a 
Y. ~um documento,_ 

O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) -
Veja V. EJcl' a minha dificuldade. Estou diante do 
Regimento da C~ que dispõe, no seu art. 448~ 

"Nenhum Senador poderá falar sobre a 
mesma questão de ordem mais de uma vez." 

Sol leito _a_V. EX>;-se possível, encaminhe à Mesa 
o doe.umeontO a QUe se reporta. -

O Sr. José Agrlpin.o-Sr. Presidente, poderia 
fazê-lo, mas gostaria de dar informaÇão à Casa 
sobre o teor deste documento, que é da maior 
importâDciil~ -

O SR. PRESIDENI'E (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra a V. Ext 

O SR. JOSÉ AGRIPII'IO (PFL - RN. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores: -

Corno membro tifular da ConiiSsão Permanen
te de Fisca1ização e Controle, encaminho oficial~ _ 
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mente a V. EX' o Ofí:cio no 119188, "que passo-
a ler: 

"01. n• 119/88 " 
Brasilia, 24 de maio de -1988~--

Exm0 Sr. 
. senador Humberto Lucena 

DD. Presidente do SenadO Federal 
Nesta 

Senhor Presidente; _ _ __ . __ 
Tornando conhecimento da comunicação 

feita.a V, E>r pelo_Senador Marcondes Gaâ~~ 
lha, Líder do Panído .. d~_Frente Liberal
PFL, nesta Casa, destituindo O Senador Car
los Chiarem da Presidência da ComiSsão Per
manente de Fiscalização e Controle Qq_Sena
do Federal, para a qual foi eleito pela unani
midade dos votos· dos ·seus Pares, des_ejo te
cer as seguintes _consi_deré!!ÇPes: _ _ _ 

1. a referida COffiis.são é C()nstituída por 
Senadores que s_e originam de _diferentes 
Bancadas, traduzirido uma projeção propor
clonai do próprio Plenário desta Casa; . 

2. os integrantes da Com[ssão foram in
,dicjidos pelos Uderes .. do_s .seus. respectivos 
Partidos. Q Pr~sidente~ IJQ entanto, uma. vez 
e~eito, passa_a deter _um mandatQ,_n_o. _ça~o 
correspondente a. dojs períodos legislativos, 
conferido por Senadores p.~ diferentes ag~e
miações partidárias. Se o Uder de um Paftido 
destitui o Presidente, por ser de sua f3,anCa~a. 
está, neste caso,JJtropelando o mandato con
ferido por Senadores tcnnb.ém_d~-ql4fas B;;tQ.7 
cadas; _ 

3. -o ato do Uder, se aceito, $~ _;$pbr~põe 
'-'! uma decisão $ própria ComiSsãá". Valori
za-se; assim, mais-~ nome_ação _individu~l_ e 
original do que a eleição coletiva e posterior. 
Anula-se o mandato constituído e demarca
do por muitos em função de razões determi
nadas por um só; 

4. não me consta qualquer atitude do Se
nador Carl_os Cb_i~_elli que tenha ferido as 
l-termas regimentais desta CaSa, nem que te
nha deslustra.do,negado oü desmerecido os 
princípios do Partido da Frente Uberal. 

Pelas razões expostas, apresento a minha 
inteira solidariedade a._o Sei:tÇJdor C;lrlos _Chia
relU e manifesto a convicção de que el de.c_isfio 
de V. Ex' _a respeito se norteará _og 1_6gica 
determinada pelos princípios éticos e regi
mentais que, ao longo dos anos, tem assegu
rado o respeitoso e Saudável funcionamento 
-desta Casa:.-- . 

Atenciosamente, - &!n""ãdor José Agri· 
pino" 

Sr. Presidente, este é o d9curnento que passo 
às mãos de V. Ex", agradecendQ aY. Q• ª çonces
são da minha man:festação. (Muito b~O}!) 

O Sr. Marcondes Gadelha -Sr. Presidente, 
peço a palavra, como Uder, para responder à 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-
V. Ex' vai contraditar a questão de ordem? 

O &-. Marcondes Gadelha- Peço a palavra, 
como Uder, para contraditar a questão de orde_q-t._ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto LUcena) -
Tem a palavra, para oferecer a sua contradição 
ao Plenário. -

O Sr. Marcondes Gadelha -Só um instante, 
EXCeiêrlc_iá O Senador Itamar Franco, como se 
vh.i;extrapolou o seu pe"óOdõ-. O RegimentO con
-signa 5 miriutos para a questão de ordem. Não 
quero, em respeito ao Reginl.entó, ficar restrito 
aOS .5 m~uto'S. Por issO eStou pedindo a palavra 
!:_arriO Líder. - - - - · - -· 

o.Sr.-Im"mar Franco- v. Ex!' está~se-~efe
rindo à minha _questão de ordem? V. EX" outro 
dia falou 2_ horas _e _me@_ aqui, no plenário, extrapo
lando. o_ .tempo como Uder, é"nãQ reclamei. Eu 
sei _que é dadO determinado pra;zo. _ 

-0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador Itamar Franco; lembro a V. Ex" 
e a6 Ph~nário ·que -o Sehadãr Marcondes Gad.eJha, 
embora falando como Uder, está contraditando 
a questão de ordem de V. ~ e, portanto, não 
póâe_ser aparteado. 

"Q--sr: IÍ8mar Franco- V. EX me des5illpe. 
S~.Ei:_disSé que est.a."-ª' .. faland9 c;()~O U~er. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
MaS, para contraditar a questão de ordem d~-V. 
~ Apenas S. EX' pediu a paJavra como . Líder 
para ter maior tempo. Foi o que eu entendi. 

O Sr.ltamar Franco --Se pede comoUder, 
tem apartes. O contraditado também seria"" so ... 
mente 5 minutos. 

·o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Peço a atençãO de V. Ex" 

O.Sr. ~~ F~~co ~É foi alé a tribuna, 
Sr. Presidente, com-m~.,~lta honra para nós. 

o sR:MARcONDES ~GADEi:HA (PFL
Pli Como Uder,. Para contraditar questão de or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pi-e5idente 
e Srs. senadores: -... - - -

Antecipo çiiz;e_ndo::· 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- V.' 
Ex" está contraditando ou falando como üder? 
Se for falar como Uder, é. outro sistema. · -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceiu;) -
A Presidência indaga do nobre Senador ~rf=on
des Gadelha se vai fazer um pronunciamento co
mo Uder ou vai contraditar a questão de ofdem:
Na primeira hipóteSe, V. Ex' poderá con-ceder 
apartes; na segun_da. não poderá fazê-lo. _ 

O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Pre~ 
sid.~~te, Vou _faze!~ _duas __ c9isas. _ . 

- Ó Sr~ Fernando- Hehiiqo.e --<:ardoso :...:._.Sr. 
Presidente, não pode. Tem que_ decidir se vai res

_ponder à questão de. . .o.~:(ler:n primeíro. 

O SR. MARCONDES GADELHA-Sr. Pre~ 
siderite;· Vou -falar corri.o Líder -e vou responder 
a· (JueStão de Ordem ào. Senador ltam~ Frapco. 
Concederei apartes se achar convenie!}te. 

-0 Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. 
-Piesidente, há uin R~imento na_ Ca~ ou não 
há? SenadprrMarcondes. Gadelha, desculpe-me, 
más não posso aceitãr isto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucona) ,
-scill.citõ_a V. EX' qu~ ouçam a ponderação que 
voü fazer aõ --sêriad.Of Mar.condes Gadelha, no 
seritido de que S. Ex"," de ·a.Cordó com ó- Regi
mento, mesmo fi:!dàndO conlo Uder, se limite a 

contraditar a questão de ordem, para que a Presi
dência possa decidi-la no menor prazo possível. 

ó slt"MI\RcoNDES GADELHA- Mas é. 
evidente que vou contraditar. a questão de orçlem, 
Sr. Presidente, e foi isto._qlie afirmei de$de o come
ço. Apenas pedi a palavra como Uder, pois o 
R~Q-nento me facuitaJalai, ém -qualqiie_r momen
to da sessão, como Líder, pelo tempo de 20 miriu· 
tos. O Senador Itamar Frarico faJou pór 20 minu
tos numa __ quest;ão de o-.:dem. Eu J)ãq quero con
traria_r 0: Regimento; apenas ... 

O Sr. Itamar Franco- V. EX' contrariou no 
outro ~i.aJ 

O SR. MARCONDES GADELHA- ... quero
que me permitam não incorrer no erro do Sena
dor Itamar Franco. Se- V.-~ me_ conceder os 
20 minutos que concedeu ao Senador Itamar 
Fra:ncc>para cólttraditar a questão de ordem, tanto 
melhOr para mim, poderei falar duas vezes: para 
contraditar e como Uder. 

Q_SR. pftE.sJDENTE""cHumberfO LUCena) -
Nobre SenadOr Marcondes Gadelha, V. Ex" está 
com a Pãlavra pafa contraditar a qUestão cie""or
dem peJo temp_O regimenta], q]Je é d~ cinco min~
tos. Mas, a Presidência .~dmi_t;irá mais cinco, para 
que V. Elr.', em d,e:c; minutos, possa colaborar com 
~ ~sa para a decisão final destã queStão. V. Ex.', 
assim, teirá o meSmo tempo do Senador. Itamar 
Franco. 

o-sr. Jarbas Passarlrilio- --Sr. Presidente, 
era exatamente sobre (S$Q que queria falar. Tenho 
a impressão, apesar de ser um pouco impelida 
a minha interferência. de que, como Líder, sou 
o primeiro a ser inscrito. Então, na ocasião de._ 
ser dada a palavra comO Líder, eu deveria ser 
o plimeiro a falar. No caso, acredito· que o Senador 
Marcondes Gadelha tenha o completo direito de 
contraditar a questão de ordem, embora esta seja 
utni:r figura do Regimento da Câmarp e não do 
Regimento do Senado - a contradição da ques· 
tão de ordem. Dando a S. E>Ç.' ?I palavra para res
ponder contraditando, V. Ex-, iria, no máximo, OOr· 
responder ao tempo que extrapolou do Regimen
to o Senador Itamar F rance: 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Lembro a V. EX' qUe admiti a palavra do Senador 
Marcondes Gade!ha para contradítar a questão 
de ordem, seguindo a praxe desta Casa, que tem 
procedido assim _e:m outras _c;>portunidades. 

O Sr. Maurício CoJTêa- Sr. Presidente_, en
t~d_q _ql!_e V. EX' decidiu apropfi_adamEinte essa 
preliminar_da_(jlle5tão- dE: -ordem. se--s-e -<issegu~ 
rasse ao Senador Marçoncles Gadelha o direito 
de falar como líder, patentear-se-ia uma Oa9rante 
injustiça ao Senador Itamar Franco, que, não sen
do líder, levantou uma questão de ordem. Eu teria 
deJalar, inas V. EX' deddiu apropriadamente. Es
pero que V. Ex" Cronolnetre, ·e 9líder se pronuncie 
no e~paço reservado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
MiiífO __ OOrl9a:dC' a V. EX . 

Peço ao Senador ~rcond.e.s G~delha faça_ a 
sua contradita. -

- --

0 sR. MARCONDES GADELHA- Sr. Pre~ 
sidente, se formos falar ém justiça, aqui, lembro 
ao nobre Serutdor Maurício Corrêa" qÜe dois sena
dores falaram sobre a mesma queStão de orden1. 
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A rigor, eu teria, ainda, o direito de pedir a V. 
Ex' que concedesse a um colega meu o direito 
de contraditar também uma ou as duas questões 
de ordem. 

Sr. Presidente, falarei para contraditar a questão 
de ordem e, em seguida, se houver necessidade, 
pedirei tempo para fa1artarnbém como líder. Peço -
a V. EX' a mesma tolerância que teve para com 
o Senador Itamar Franco. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) -
V. Ex" tem dez minutos. 

O SR. MARCOI'IDES GADELHA (PFL -
PB. Para contraditar. Sem revisão do orador.) -:
Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores: 

Três princípios essen-dais à convivência demcr 
crática estão em jogo neste episódio:_ o prindpfo 
da imanência das leis aqui ·representadas pela 
Lei Interna do Senado Federal, o seu Regimento; 
o princípio do contraditório e o princípío da auto
ridade. 

Ao levantar a sua questão de ordem, o Senador 
Itamar Franco, em verdade, está pedindo a este 
Plenário, ou a suã Presidência, ou à Comissão 
de Constituição e Justiça da Casa, que reforme 
o Regimento ad hoc casuisticamente, para aten
der a uma situação especifica. 

O Regimento- sabemos- só pode ser refor
mado ou emendado através de projeto de resolu
ção. No entanto, ao propor essa insólita questão 
de ordem, S. Ex' quer estabelecer uma emenda 
pela qual os presidentes ou vice-pres!dentes ou 
relatores de comissão adquiram uma espécie de 
imunidade absoluta. Não há, Sr. Presidente, ne
nhum lugar no Regimento que faça a menor men-
ção a este objeto. _ 

Sr. Presidente, o art. 86 do Regimento é claro, 
seco, direto e não dá margem sequer a interpre
tações especiosas. O Regimento diz que é lícito 
·ao líder substituir quaJquer membro titular ou su
plente de comissão e não faz qualquer ressalva 
-~presidentes, vice-presidentes ou relatores çl.e co
missão. 

Ora, seria muito fácil ao legislador, tendo cargos 
tão importantes, estabelecer a ressalva necessária 
~ suficiente para amparar os interess.es do nobre 
.Senador .. ltamar Franco, diria tão-somente: "res
salvados os detentores de mandato .de presídente, 
vice-presidente ou aqueles investidos da relato
ria". No entanto, o legislador não faz qua1quer 
menção a este fato, e por quê, Sr. Presidente? 
Por que não faz nenhuma referência a este fato? 
Por uma razão elementar, citada aqui pelo nobre 
Senador Itamar Franco, com base na Constituição 
da República, art 30: o princípio da proporcio-
nalidade. . . . . 

Sr. Presidente, o nobre SenadorJtarnar F.r~nco, 
tão ansioso, tão sôfrego em levar um sofisma 
à consideração da Casa, acaba intoxicando-se 
com o seu próprio veneno. Quando fala na ne<::es
sidade de se respeitar a proporcionalidade da Ca
sa nas comissões, S. Ex!' atende_exatamente àqui
lo que é a substância pela qual o Regimento silen
cia sobre a situação dos presidentes de comissão. 
É que, se num dado momento um presidente 
de comissão muda de partido, quebra-se o prin
cípio da proporcionalidade, que é o imperativo 
maior que consta no texto constitucional e no 
texto regimental. Suponhamos, só para argumen
tar- não é o·caso -,que o eminente Senador 
Carlos Chiarem rp.udasse de partido - não é o 

caso, porque S. Ex" ~se pautado, à luz dQ_seu 
raCiocínio, pelos princípios do liberalismo que re
gem o Partido da Frente UberaJ. Suponhamos, 
Sr. Presidente, que o nobre Senador Carlos Chia· 
rem_ mudasse de Partido. Ficaria, então, a Ude
rança do PFL impedida de promover a sua substi
tuição, por ser S. Ex' presidente de uma comissão, 
e, como tal, eleito por todos os partidos. Neste 
GA$6-; qUebrar-Se-ia o princípio da proporciona
lidade, tão precioso e tão inVocado pelo eminente 
Senador Itamar Franco na hora presente. 

Sr. Presidente, esta é uma situação inusitada 
que me surpreende neste momento. Quero crer 
que o_nobre Senado~: ltam_ar_Francq_nijo cqnfia 
na memória dos seus pares. Substituições de pre
sídentes de comissão, Sr. Presidente, já aconte
ceram em diversas situações, 

Eu lembraria, só para refrescar a memória, que 
o eminente Uder José Bonifácio promoveu, com 
a mais_ absoluta naturalidade, ~ sl}bstituição- do 
Deputado Sinval Boaventurã- da Presidêncía da 
Comissão de Segurança Nacional da Câmara dos 
De_R__utados, em março de 1977. 

Ora, dir~se-ia que o Deputado José Bonifácio 
era, então, urn secretário, seria um homem inte
ressado em servir ao GOverno. Pois lembro outro
episódio, Sr. Presidente, que mais de perto nos 
alcança. O nobre Senador Franc~o Rollemberg 
foi substituído da Presidência da Comissão do 
Vale do São Francisco, n~ Câmara dos Deputa· 
dos, e foi substituído, nada mais nada menos, 
pelo nosso suave Presidente do PFL, atual Sena
dor Marco Maciel, que também não se conforma 
com a substituição que promovemos na Comis
são de Fiscalização e _Controle. E essa substi
tuição, Sr. Presidente, fOi procedida a rogo, a pedi
do, do eminente e querido colega, que ali ri às 
escâncaras, o nobre Ser:t_ador_ Ruy Bacelar, então 
Vice-Uder, no exercício da Liderança, da gloriosa 
Aliança Renovadora Nacional. 

Não estamos criando nenhum fato novo nem 
violando a praxe regimental, sequer contrariando, 
em qualquer instante, as normas regimentais que, 
sob a égide da Constituição, inspiram o nosso 
comportamento nesta Casa. 

Ag9ra o nobre Senador Itamar Franco, homem 
de formação cartesiana, engenheiro, homem lúci
do, cOerente, envereda pelo sofisma e chega ao 
ponto t;ie anunciar aos jornais, a este Plenário, 
que pode provar até a possibilidade de destituição 
do eminente Senador Humberto Lucena da Presi
dência do Senado Federal. 

Não creio, Sr. Presidente, que a paixão chegue 
ao ponto de cegar, de forma tão definitiva, a luz 
da razão do nobre Senador, que quer colocar 
situações ab§_qlutamente desiguais. V. Ex' não foi 
lndl~-do por qualguer Uder à Presidência do Se- _ 
nado Federal. Portanto, falece a qualquer Uder 
desta Casa a competência para substituí-lo do 
cargo_ qUe, hC:ÍnroSamente, Ocupa neste momentO. 
Não é o caso dos presidentes de comissão, que 
são necessariamente indicadoS' pelos líderes, nos 
termos do art. 85, e são, portanto, substituíveis, 
nos termos do art 86. Não há nenhum estado 
de imunidade atisóluta pelo fato de se exercer. 
circunstancialmente, a presidência de uma co
missão. 

Estamos, Sr. Presidente, Srs. SenadOres, diante 
de várias situações que invoquei, e as razões po
dem ser as mais diversas. No caso em tela, tenta~ 
llJOS_ apenas _restabelecer o princípio do contrã~ 
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dttório no seio da Córniss~o de Fis~~kaçãq _ ~--· 
Controle. Sabem fados que o Govemo·é minoria 
Oagrante em todos os foros desta Casa, a começar 
no próprio Plenário. Sabem queo GoVerno é mi
naria flagrante absoluta na Comissão Parlamentar 
de Inquérito sobre a Corrupção, que o GoVerno 
é minoria absoluta na Comissão de Fiscal~ação 
e COntrole, que o Governo é minoria na Comissão 
de Constituição e Justiça, que o Governo é mino
ria na Comissão de Controle e Análise da Dívida 
Externa, onde pontificam os nobres Sehadores 
CarlOS ChiatelU e Fem_andq H~nrique Cardoso. 

Sr~ Presidente, Srs. Senadores, no caso: não 
há a menor interi.ção de o Governo se tomar maio
ria. O Governo nãO- pooe, não quer e não deve 
ser maioria na Comissão de Fiscalização e Cen
tro!€:. Se a Comissão. € de Fiscalização, deve ser 
conduzida pela Opostção. O que o GovernO não 
pode, Sr. Presidente, é ficar em estado de penúria 
absoluta ç;om._o mecanismQ ~e <:_omun_icação no 
selo-da:tOmiss_ão.dg fiscalização e Contr_qle. O 
Governo não pode ficar sem um único represen
tante que possa expresSar ali o- contraditório. O 
contraditório, Sr. Presidente, é o instrumento 
maior de consolidação do regime democrático, 
é o:·in:Strumenfó mais elevadO_Q!J~!~f!l_ as C~sas 
parlamentares, é o instrumento mais pi"eClso para 
a apuração da v~rdade_ em qu~quer cirCuhstân-
ciã. - - - -- - - -

Se(- Sf. Presidente, que há uma maioria fla
grarite pãia a-qiial apela o nobre Senador Itamar 
Franco.--- __ _ 

Tenho a meu fãvOr,--Sr. PreSidente, e-stes dois 
princípiOs e niáis ó prinéípio da autoridade, que 
é tainbém um elemento fundamental da convi· 
vência democrática. O tlo_b_re Senador Itamar 
Franco, sem Partido, talvez se dê conta-da in1por
tância_ da significação que este principfo· repre-
senta pa~a... -- - - -

O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) -
NObre Senador Marcondes úadelha, solicito a V. 
Ex'- conclua a sua contradita, para que a Presi
dênci.a possa decidir a questão de ordem. 

OSR. MARCOI'IDES GADELHA-Sr. Pre· 
sidente, encerrarei diiendo que confio no descor
tino de- V. Ex", que confio no descortino desta 
Casa. 

SQu mlhoria neste momento, rrias advogo um 
regjme de convivência política, social e demo
crática, em que o império da lei, em que a majes
tade da lei, em que a intangibilidade da lei fiquem 
acima aa·s maiorias. 

O Presidente c:atviil Coolidge,-dos Estados Uni
dos, no seu famosa discurso de aceitaÇão, em 
julho de 1920, disse: "Numa democracia, um ho
mem só com a lei já é maiori~" 

COOflo, sr. PreSidente; estou falando effi princí~ 
pios. O nobre Senãdor Itamar Franco quer tratar 
de situações, e a decisão é de V. ~ 

O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) -
A Presidência vai decidir a questão de ordem. 

O Sr. Ruy Bacelar - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma eXj)Jicaçâo. -

O SR..PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
A Presidência não pode conceder agora a palavra 
a V. EX' Senador -Ruy _Bacelar, logo em seguida 
darei a palavra a V. EX' 

f'!obre Senador, pelo Regimento lntemo, s6 po
de falar o autor da questão de ordem, e, no máxi· 
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mo, um contraditando, já aí de acord~ -com a 
praxe adotada no Senado Federal. Eu solictto, 
portanto, a compreensão de V. EX 

O Sr. Ruy Bacelar - Agradeço, Sr. Presi
dente. Mas quero somente _esclarecer que o Sena
dor Marcondes Gadelha não falou a verdade. O 
Senador Francisco RoUemberg deixou de exercer 
uma função para a qual S. Exl' disse ter sido eleito, 
porque, em verdade, S. Ex' era sUplente da Comis
são, e o Regimento não permite que um suplente 
seja eleito vice-presidente ou presidente de uma 
comissão, isto é do Regimento do Senado. Por 
isso, induziram o eminente Senador a cometer 
um equívoco, o que lamento profundamente. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto· Lu~ena)--
V. Ex" antecipou a sua explicação. -

O Sr. Franclsco RoUemberg- Sr. Presiden
te, gostaria também de restabelecer a ~erdad_~
sobre este fato, quando V. Ex' julgar conveniente 
me conceder a· palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Darei a pa1avra em seguida a V. Ext para uma 
explicação pessoal Vou decidir a questão de or
dem. 

A Presidência recebeu do Senador Marcondes 
Gadelha, IJdér_do PFL, um oficio, em que comu
nicava que _estava substituindo o nome do Sena~ 
dor Carlos Chiare IIi na- Comissão de Fiscalizaçãõ 
e Controle pelo nome do Senador Odacir Soares, 
e, bem assim, incluindo o senador AlexandreS:os
ta como suplente na referida Comissão, em subs
tituição ao Senador Odacir Sciaies: Este docu
mento, como sabem os Srs. Senadores. foi lido 
hoje no Expediente, e, em seguida, a Presidência 
declarou· que s_eriam feitas as substituições solici
tadas. 

Em face disso, o nobre Senador Itamar Franco 
levantou sua elaborada questãq de ordem, que, 
como sempre, faz jus à sua brilhante: e eficiente 
atuação parlamentar no Senado Federal. 

O Sr. Itamar Franco- Muito obrigado, Sr. 
Presidente. Espero que defira. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Presidência, quando tomou a decisão já anun
ciada quanto à substitUição dos respectivos sena
dores na Comissão de Fisca1ização e Controle 
do Senado Federal, ateve-se, rigorosamente, aos 
termos do que dispõe o Regimento Interno do 
Senado Federal, que não deixa nenhuma dúvida 
quanto ao direito de os líderes indicarem e substi
tuirem membros das comissões permanentes do 
Senado Federal. ' 
Senão~ vejamos os arts. 65 e 86 do Reglnlento 

Interno; que dispõem: , 

.. Art. 65. É da competência do' líde~ de 
partido, alêm de outras atribuições regimen
tais, indicar os representantes das respectivas 
agremiações nas comissões." 

"Art.- 86. A- qualquer tempo, é lici;to_às 
lideranças pedir, em documento escrito, a 
substituição-de nomes de titulares ou suplen
tes das comissões nas representações das 
respectivas bancadas." 

Portanto, o Regimento do Senado Federal é 
explícito sobre a competênda do líder, n-ão só 
para indicar, como para substituir os membros 
das comissões permanentes. E em nenhum outro 

dispositivo Tégim~a:ttal se proíbe a substituição, 
quando_ Se-tratar de um membro de comissão 
petmait:.ente que tenha sido eleito presidente ou 
vice-presidente, ou escolhido relator. 

Portanto, a Presidência mantêm o seu despa
cho ao requerimento do nobre Uder Senador Mar
cori.des Qadelha, por reCOnhecer o direito da Ude· 
rança do PFL de assim proceder. 

O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente, na 
forma do art. 446 do Regimento Interno, recorro 
da decisão que V. Ex.f- acaba de proferir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
V. EX' tem_ o direitq regimental de recorrer. E a 
Presidência, conforme o disposto no art. 449, soli
cita a audiência da Comissão de Coll$tituição e, 
Justiça para o seu recurso, a qual dará o seu 
parecer sobre a matêria, antes de sua apreciação 
pelo Plenário. 

O Sr. Itamar Fnmco - Sr. Presidente, esta
mos de acordo. 

O Sr. JamB Haddad - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (HI.unberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamü Had
dad. V. EX' vai levantar uma nova questão de or
dem? 

O Sr. Janúl Haddad- Sr. Presidente, vou 
levantar uma noVa qu-estão de ordem. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Lembro que V. EX" não pode levantar questão 
de ordem sobre o mesmo assunto. 

O Sr. Jamil Haddad - Vou formular uma 
questão de ordem, Sr. Presidente. Po_de parecer 
que seja a mesma, mas não é. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para 
questão de ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Si's. Senadores, formulo a seguinte 
questão de ordem: a Mesa Diretora foirna ·a CO" 
missão Permanente do Senado. O Uder do PMDB 
é o Senador Fernando. Henrique Cãrdoso. Adniita
mos que o senador Fernando Henrique Cardoso 
$Ub~titua V. _EX! por outro membrç. ~ Bancada 
ila Comissão Diretora. V. Ex1' será automatica
mente destifufdo da Presidência? 

Neste momento, deixo formulada esta questão 
de ordem, para ser respondida pela Presidência 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma explicação pessoal. 

-O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
V. EX" aguarde que eu decida a questão de ordem 
do nobre- Senador Hiiddad, se ê que realmente 
houve uma questão de ordem. Acredito que foi 
mais um comentário de S. Ex" a questão de ordem 
anterior. Mas, por liberalidade, já que se trata de 
LirriàsSUHfo de alto interesse da Casa, reSponderei 
a S. Ex~', dizendo que, no entendimento desta Pre
sidência, há· uma diferença muito grande entre 
as duas hipótes_es. 

Os membros da Comissão Diretora, ·como, 
aliás, aqui foi lembrado pelo nobre Senador Mar
cqndes .Qadelha, na sua contradita, não são indi
-cados pelas Uderani;:as dos respectivos partidos. 
OS membros da Coinissão Diretora são eleitos 
pela soberania do Plenário do Senado Federal. 
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Estabelecer o art_ 63 do Regimento Interno, a 
propósito, o seguinte: ---

"A eleição dos membros da Mesa far~se~á_ 
em escrutínio secreto e maioria de votos, pre
sente a maioria da composição do Senado 

-e assegurada, tanto quarlto possível, a repre
sentação proporcional dos partidos." 

O que não ocorre nas Comissões Têcnicas Per
manentes, pois alt a proporcionalidade partidária 
ê rigorosamente cumprida de acordo com a 
Constituição e com o Regimento Interno. 

Portanto, nobre Senador Jamü Haddad, não há 
como comparar uma situação à outra. 

É a decisão desta Presidência. 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço 
a palavra apenas para uma explicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador hamar Fran
co. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para explica· 
ção pessoal. $em revisão do Qrª9or.)- Sr. Presi
dente, V. Ex"- recorreu de ofício à Comissão de 
ConstituJÇao e Justiça. Estanios de :3i::ordo. Evi
dente, fica aplicado o art. 449, § 29, e fiCa sobres
tada a decisão da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_ -
Exatamente. 

O SR. ITAMAR FRANCO- O requerimento 
está sobrestado. É isto que quero deixar bastante 
claro. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Está sobrestada a· decisão da Mesa sobre a ques
tão de ordem de V. EXi' 

O SR. ITAMAR FRANCO- Estando. evi
dentemente, o requerimento sobrestado, para 
exãme da Comissão de ConstituiÇão e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lcuena) -
Está- Sóbrestada a decisão sobre a questão de 
ordem, pois recurso de V. Ex' vcii ·ser apreciado 
pela ComissãO de ConstifuíÇão e Justiça cujo pa
recer, por sua vez, virá oportunamente, ao Plená
rio. 

O SR. ITAMAR FRANCO- O requerimento 
que deu origem à minha questão de ordem evi· 
cientemente estará anexado aos do_cumentos en
viados à Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) -
É claro, ilobre Senador. . . 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sim. s6 quero 
que fique bastante claro ist?~ 

O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) --
V. EX" ê engeriheiro, não é bach~el, mas deve 
saber perfeitamente que há um aforismo jurídico 
que diz que o acessório segue o principal. 

- OSR.ITAMAR.FRANCO-Éevidente.Aqui, 
Sr. Presidente, ninguém é engenheiro nem advo
gado; aqui todos somos parlamentares. 

O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) -
V. Ex!' já foi atendido. 

O Sr. Marcondes Gad~lha- Sr·. Presidente, 
peço a palavra para uma reclamação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra V. Ex' 
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.o SR. MARCONDES GADEUIA (PFL
PB. Para uma reclamação. Sem re$ão do ora
dor.)- Sr. Presidente, quero fazer uma reclama~ 
ção para que ela não saia a destempo. 

V. ~ acolheu p recll(SQ_ do Senador Itamar 
Franco e pede a audiência da ComisSãO de COmi
tituiçâo e Justiç_a. É uma decisão de V. Ex" que 
respeito, embora não me conforme. - --

Esta matéria é insusceptivel de apreciação. Não 
cabe apreciação do Plen~o nem da Comissão 
de Constituição e Justiça. É matéria de economia 
interna de um partido polltico. _ 

O Regimento facu1ta ao líder promover a substi
tuição, a qualquer momento, e isto independe 
da vontade dos membros das outras bancadas, 
daí porque considero o_jecurso ocioso. 

Entretanto, Sr. Presiçlente. resp_eito. V. ~ to
mou uma decisão e não vou contestá-la depois 
de exarada. - -

EntretantO; istO abre um precedente perigoso. 
O nobre Senador IUJmar Franco levanta uma 
questão de 9rdern sem_ qua1quer fundamentação 
no Regimento Int~mo. Abre um precedente para 
que, de ora em dicinte, se possa levantar questãO 
de ordem sobre qua1quer ponto de andamento 
da sessão e, com isto, sobrestar os trabalhos do 
Senado Federal, porqUe, inconformado, qua1quer 
senador pode recorrer ao Plenário, qua1quer sena
dor pode pedir audiência da Comissão de_ Consti
tuição e Justiça e fica ~brestado qualquer anda
mento, qualquer trabalho, seja do Plenário, seja 
da Comissão. . 

É preciso estabelecer~se claramente quais são 
os pontos que podem ser objeto de questão de 
ordem e aqueles onde cabem recursos. Assuntos 
incontroversos, assuntos insusceptiveis de ques
tionamento e de apreciação,. não poderiarii- ser
obfeto_ de recurso. E este_é um deles, Sr. Presi
dente, porque é objeto de economia interna de 
um partido politico, 

O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador Ma{condes_ Gadelha, a Presidên
cia ouviu a reclamação d_e_ V. Ex", maS deVe escJà; · 
recer ao Plenário quanto a alguns dispositivos re
gimentais que V. Ex' conhe<:e. -

Diz o art 444: 

"Constituirá questão de ordem, suscitável 
em qualquer fase de sessão, pelo prazo de 
5- (cinco) minutos., qualquer dúvida sobre a 
interpretação ou aplicação deste Regimen
to." 

Não se pode negar que há uma dúvida. não 
da parte da Presidência, mas da part~: do Senador 
Itamar Franco. Tendo S. E>r recorrido da decisão 
da Presidência, a mesma, arrimada no art. 449, 
que dispõe que: 

"Havendo recurso para o Plenário, sobre 
decisão da Mesa ~m questão de ordem, é 
lícito ao Presidente solicitar a audiência da 
Comissão de Constituição e Justiça sobre 
a matéria." 

Entendeu que, por ser uma matéria contro
vertida no Plenário, apesar de seu ponto de vista 
já expresso, de pedir audiência da Comissão de 
COrtStit.uição e _Justiça, certo de que ela poderá 
lançar luz sobre o assunto, que será, na devida 
oportuntdade, apreciado pela soberania do Plená
rio do Senado Federa]. 

·~Concedo a palavra ao nobre Senador FeCn~ndo 
Henrique Cardoso, que já a havia pedido, e, em 
seguida, ao Senador Francisco_ Rollemberg, para· 
uma explicação pessoal. 

O SR, FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO (PMDB- SP. Para expltcação pessoa1. Sem 
revisão. do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores: 

Deixo clara a minha opinião no sentido de que 
o pro~dimento adotado por V. Ex' é o _correto. 
V._EX' não tinha outra -alternativa, -e ac:::redtto que 
agiu de acordo não apenas com as regras, mas 
com bom senso. 
~matéria levantada pelo nobre Senador Itamar 

FianCCiextr"ãj501õu a qüestão interna do PFL So
bre istO-nàôme manifesto. Mas extrapOlou. É uma 
questão ·que precisa ser ponderada institucional
mente. 

A Liderança do PMDB vai verificar quais são 
os ª·rgurnentos, e ê multo importante que a CQ. 
missão de Constituição e Justiça opine. 

Não podemos aqu~ por questões de paixão 
Política momentânea, tomar decisões que pos
sam ter conseqüências sobre o ft.iilcionamento 
do S_enado e que não _sejam aquelas que- m"êihor· 
sirvam à Casa, 

Reservo, portanto, a minha opinião substantiva 
cSOb~ a matéria depois de discutir com-os rilem
bros da Comissão de Cori~tituls;ão e Justiça, para 
ver se procede o.u não a q~,Jestão de ordem levan
tada. V_. EX' agiU com precisão. 

QUeria apenas, ao pedir a V. E>r que encerre 
o ass1.1.nto, esclarecer ao Senc,dor Marcondes Ga
delba que na indica&ãq dos membroS da Com_is
sãO de Fisc;~ização e Çontiól~_não hoUVe nenhum 
ânimo de deixa,r 6_ Governo em minoria."Enquanto 
eu for Líder da Bancada do PMDB, procederei 
corno sempre procedi. Indico os meus ç6mpa-
nheJr95 tendo em vista a aptidão - segundo o 
meu julgamento -, o .dE~Sejo delt;S, e a aptiçlão 
e o .equilíbrio das forças da Bancada 

_ .___tia Coiniss.ão .d~ fiscalizaÇão e Controle estão 
coropanheir()S que tiveram a hoii.ia ·de ser desig~ 
nados, pelo Senac;l.o.r _Rã.chid .Saldanha. Qe:rzi, co~ 
_mQ_V_ke-Uderes_ do_ GovernO, e foram indicados_ 
por mi.TI Pará eSsa Comissao. ~ _ · · · - - .-

De modo que deixo claro ao Senador Marcon~ 
des Qadelha que não holNe nenhum ânimo d~ 
deixar o Governo sem voz _naquela Bancada. 

_Lembraria que a voz do Govemo, rlesia Casa, 
se faz ouvir atrá.vés de v.áiios_ Pa.rfidós.- Não. será 
a minha voz, tnas a dos membros do meu Partido, 
que falam ·com o mesmo entusiasmo - quem 
sabe-, do Senador Marc01ides GadEilha, eni de~ 
fesa cto Governo. e qt,.J.e indiquei, de maneira e_quili
brada, os repreSentantes do PMbS;-que é a Ban
cada majoritária, para a Comissão de_ Fiscalização 
e Controle. -

_bproveito a oportunidade para ~dir ao Sena
dor Marcondes Ciadelha faça a substituição dç 
membro da Comissão Espectai de InquéritO, que 
já existe há tempo, a respeito da Política de Con
cessões de Emissoras de R.ádlo e de Televisão 
para o País, que S. Ext 'erci. o Presidente. Imagino 
que -deixa çl.e Sê-lo_ ag_ora. 
. -~clareço à Casa que· a única Comissão i) (Jual 

e.UTPertenço, e por designaÇão que foi minha mes
ma, ê a relativa ao Encaminhamento das Negocia
çõe!iõ da Dívida Externa, e aCedi por uma razão; 
e. de _novo es~areço ao Senador M_arconde~ Gade-
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lha, não por estar em oposição, mas por entender 
que esta matéria_ultrapassa os limiets partidários, 
e que quem for inembro da Comissã_o de Negcr 
ciação da Dívida Externa não pode ter umã postu
ra-de Governo e Oposição: tem de ter uma postura 
de País .. I;: todas. as minhas opiniões exaradas 
naquela Comissão e o E:ncaniinhamento que deL 
quando estive rios EStados Unidos; a Senadores · 
de outros Partidos que me acompanharam; foí 
o de que em nenhum momento_gz qualquer opcr 
sição, porque nesta matéria precisamoS estar to
dos unidos em ç!efesa do Btasil. 

Só pór issO, como--Uder, Participo, também, 
na qualidade de Relator daquela Comissão, por 
entender, ao constituí-la, que é uma ComissâO 
que tinha um significado maior do que simples
mente da pugna entre Partidos. Isso foi feito com 
pleno conhecimento do Senhor Pre!;!idente daRe
púbtk:a, que sabe-que-a Comissão foi constituida 
com o propósito de dar ~a __ s,ustentação parla
mentar a uma matéria que é do interesse nacionaL 

Portanto, pediria ao Seilador Marcondes Gade
lha, que está recém assumindo a função d~ .. Udtir 
do PFL. que, ao fazer _comentário sobre o PMOB, 
ou sobre a Liderança do PMDB, tomasse _em_ con
Sideração que sabemos distinguir perfeitamente 
aquilo que é o nosso dever do que é a paixão 
política e, por isso mesmo é a questão de ordem 
levantada, requer um esclarecimento técnico, por~ 
que não podemos ser envolvidos numa questão 
passional e ouvir um debate passiona1 sem que 
tenhamos argumentos de ordem mais racional. 

O Sr. Marcondes: Gadelha- Permite V. E>r 
urh apz.ntf:? 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Não posso, pelo Regimento Interno. 

O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Antes de con~ec:ler a palavra ao nobre Senador 
Frandsc:o Rollemberg, lembraria ao Plenário que 
o§ 39 do art_ -449 do RegirnentQ_lnte:IJlo rezá: 

"O parecer da Comissão, proferido no pra
zo-de48(quarénta e oito) hor~, ?er~incluído 
em Ordem do Dia para deliberação do Plená
rio.:' 

Então, apelaria ao nobre Senador Alfredo Cam
pos, Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiç:_a, -se ativesse rigorosamente ao prazo regi
mental de 48 horas para relatar o parecer da Co
missão de Cõfislituição e Justiça. 

O Sr. joão Menezes- Peço a palavra pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador João Menezes, eujá havia anun
ciado ~ palaVra ao nobre Sei:t8dor Francisco Rcr 
llemberg, em explicação pessoal. Em seguida, te
ria V. EX' a pa1avra, e ainda lembro que está inscri
to, como Uder, o nobre Senador Jarbas Passa· 
rinho. 

O João Menezes - Em seguida, peço a V. 
~. Sr._ Presidente, me conceda_ a palavra pela 
ordem. ---

0 SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Pois nãO. 

Tem a palavra o nobre _Senador Francisco Ro
llemberg, por cinco minutos, de acordo com o 
art. 16 do Regimento IIi:temo. 
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O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB - SE: Ein eXplicação pessoal. Sein revi
são do orador.)- Sr~ Presidente, Srs. Séiladores: 

Permita-me, Sr. Presidente, que, ao apresentar 
a minha versão e a minha verdade, eu não omita 
nomes, mas que a mostre por inteiro~ 

Era eu ViCe-Presidente da Corilissão do Vale 
do São Francisco qilcindo Deputado Federal. Ao 
final deste mandato, fui procurado pelo então De
putado Menandro Minahim, que, desejo,so de ser 
o \'ice-Presidente daquela Comissão, flZera um 
apelo aos seus membros para que um deles ce
desse a titularidade, a fim de que ele, titular, pudes
se _ser Vice-Presidente da Co:missão. 

Na presença de todos os companheiros da Co
missão, eu me propus- Vice-Presidente que era 
e estava deixando o exercício do man_da_to - a 
ced.er minha titularidade. Para isso, fiz um ofício 
ao Presidente, indicando para titular o nome do 
Deputado Menandro Minahim, acordando com 
S. ~ em tudo que, ao final de seu mandatO 
de Vice-Presidente, me devolveria a titularidade, 
quando, então, eu disputaria a presidência daque
la Comissão. Qual--hãO foi a- mililia surpresa_;_ 
e na Câmara havia dessas coisas, existià uin Vel'..: 
dadeiro passeio pelas Presidências, um Cidadão 
que era Presidente da Comissão do Vale do São 
Francisco, na eleição seguinte_ era candidato _a 
Presidente da Coiliissão do Trabalho e Legislação 
SociaJ, ~ram os mesmoS que circulavam - ao 
ver que _a Comissão havia decidido indicar o De
putado J_oão Alves para ser o candidato a PresiM 
dente daquele órgão técnico~ Em que pensem 
as qualidades indiscutíveis do DeputadciJóão Al
ves, a C:o111issão não aceitou a indicação,_e voltei 
ao Deputado Menandro Minahlm para solicitar
lhe a devolução da minha titularidade, quando, 
então, ele me informou que tinha havido um acor
do com a Bancada da Bahia, que gostaria de 
ter a Presidência daquela Comissão~ o que o impe
dia de cumprir o nosso acordo .. O Deputado João 
Alves foi indicado, houve a elefção, e eu. embora 
suplente da Comissão, recebi a votação quase 
que unânime dos_s.eus membros, fui eleito Presi
dente e· erilpossado. O Sr. Senador Ruy Bacelar, 
à época Vice-Uder do Goveino, não Se confOr
mando com essa eleição, junto ao Deputado João 
Alves recorre ao Presidente da Casa, à época o 
Deputado Marco Maciel, que, embasado num pa
recer jurídico. casso_u-me_ o mandato e anulou 
a eleição, sob a a1egaçáÕ de que suplénie. rião 
poderia disputar o cargo. -

Foi Urhà deçtsão que, de maneira alguma, rece
bi corno um demérito ou_uma desatenção -ou 
desapreço a esse Deputado da época, mas tão-ser. 
mente uma manifestação de carinho e_ de respeito 
dos meus Cómpanheiros, que, mesmo me_saben~ 
do suplente, me fizeram Presidente da Comissão. 
O fato foi exatamente _este. _ · 

Agora, há outra cassação. ·sou recordista em 
cassações na Cãmâta. Um dia, lendo o Correio 
Brazillense, encontrei a infonnaçã_o_ de que -eu, 
membro tituJar do PDS, tinha sido cassado de 
titular para suplente e que entrara no -meti ltiQ:ar, 
para ser o Presidente, o hoje eminente Presidente 
da República José Samey.ls.so, ·realmente._iamen~ 
tei, porque, se aquele lugar é tão importante (jUe 
gerou um presidente, creio que perdi uma exce
lente oportunidade de crescer e progri:dii- tam
bém na vida pública 
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O Sr. Jarbas Passarinho - O que é uma 
injustiça da História. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Eís
a~ Sr: P~:esid_ente e Srs. Senadores, a-rriinhá verSao 
e~- minh_a__yerdade sobre as m_inhas cassações 
na; _Câmara dos Deputados. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Francisco Ro
Demberg, o Sr. Humberto Lucena deixa a caM 
dell'l1 da Presidência que _é ocupada pelo Sr, 

·--·· D/rCéUUirileko: ---- --- - - - · 

~9- St:~Mans~etq de !,.avor- Sr. Pre~idente, 
te~hõ yfr}__.:pedidO de e.Sdãrecime~to a fazer._ · 

O SR. PRES-IDENTE (Dirceu Carneiro) -, 
Corrfa palavra o Senador João_ Menezes, que soli
_citou a palavra pela ordem. 

O SR. JOAO.JOo\ENEZES (PFL - PA Para 
urria~questão de ordem.)- Sr. Presidente, Srs. 
senadores: - -

Cheguei aci.Senaao imbuído e tendo em mifa 
de que esta é uma Casa moderadora. onde se 
trata de todos os assuntos, por mais delicados 
~e Sej~. procurando encOnU:ar, sempre e :sem~ 
pre, as melliÕres sÕluções. - . ·- - - -

Estamos vendo, no dia de hoje, uma discussão 
que, talvez, pela primeira vez, acontece neste ple
nário: discute~s~ lugar de Senador _em Comissão. 
P~r_~ce-rne qUelSSo é- um fato inusitado, Põís âU
rante toda a mínfia -vid.:i no CongressO_ rluilca Pre
sendei prOcedimento tão- estranho-. Tenho verifi,:, 
cada c:j:ue essas iridicações par_a as coiliisSões 
sàO fdtãS_Relos líderes aÇs Rli_rildoS~ e que sobre 
elas não há nenhuma discussâo. 
-Temos-tidO Córistantemente. rio curSo desta 

IE~Qisláturá, e . mesinci na Assembléia NaciOriãl 
Constitúinte," a 'Substituição de membros das co
rilissões...Re_alm'ente, tem;âesperta celeunla, por
que cada Um defende um ponto de vista, cada 
um-_que_!: defender- ãs- suas idéiaS,_ e parece _que. 
a substituição, quando acontece, é justamente pa
ra contrariar_ esse Ou ·aquele princípio. Mas não, 
a_substltuiÇão acontece em função de Uma exi-
9~r'!~a !egal, ~egi!T!_e~~. _qu_~ ~ o d}rei.~ que_ ~m 
os_lí_dere:s ~~s p~rtic:los. de d~signar esse ou aquele 
congressista para representar sua bancada. - - -

_Yimos, por_ exemplo, o que ocorreu na Corriis
sãO de FiscalizaÇão e Controle. No início da atual 
le~islatura foram indicados os Membros para essa 
Com~_o. __ Qu~ foram os indicados pelo Sena
dor_ Carlos Chiar_elli? O próprio Senador CZidos 
Chia-relli, por quem tenho a maior estima, o sena
dor Afonso Arinos, os_ S_enadorcs J_osé Agripino 
e GUilherme ~almei~a. 

-- O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cardoso) -'-Sr. 
Senador, V. Ex' pediu a palavra para urna questão 
de ordem. V._Ex" vai levantá-la? _ _ -

-O SR. JOAO MENEZES - Vou levantar a 
queStão-de ordem~ sr: Presidente, tenha ccilffia. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cardoso)- V. 
Ex" terá cinco minutos, a partir das I 1 horas e 
35 minutos, para fazê-lo. - -

O -SR. jOÃO ÍWI.ENEZES ~ Sr. Presidente, 
$da estou com dois minutos e meio. 

Tais iildlcaç6es acirli.ã-fefeiidas se -compÓe~ 
do próprio Senador Chiarelli, o_ que quer cOzer 
o- próprio Uder e mais três, que S. Ex' achaVa 
que representavam as idéias da Uderãnça aléln 
de dois Suplentes. Foi indicação pessoal do LÍder, 
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era um direito que lhe cabia tanto que indicou 
a si próprio. Por isto, nessa Comissão de Fiscali
zação Financeira, na parte que cabe ao PA.. foram 
es(:olhidos pelo próprio Uder. Veja V. ~ que, 
realmente, este assunto de indicação para as Co
missões cabe às Lideranças, que não consuham 
ninguém e indicam os que são de sua preferência. 

Quando, Sr. P(esidente, vejo uma discussão co- ~ 
mo esta, sinto-me, como político, como Senador, 
um tanto deslocado, porque acho que essa é uma 
questão de lana-cap'rina, é_ um asSunto tão pe
queno que não devia ser objeto de uma discussão, 
como- a que está ocorrendo neste plenário. Nin
gué_!Tl j:)()d~ indicar ou manter uma pessoa, quan
dq ela p.~Q represente mais-_ o pehsamento de 
quem a indica. Cabe ao ddaaão largar a posição 
que ocupa, se ele não está representando mais 
a maioria. 

Uderança de Partido é a mesma coisa S6 se 
pode se_r; _líder de Partido se se representa uma 
maioria. Do contrário não pode ser_ líder. Se o 
Lider deixou de representar, automaticamente, 
por si próprio, ele deve desistir dessa liderança, 
ou estará praticando um ato contra todos os prin
cípios normais em política. 
· Por causa desses fatos, Sr'. Presidente, apre
sento a seguinte questão de ordem. Diz o arl 
64, § 19: 

"A indicação dos lídefeS será feita em do
cumento subscrito pela maioria dos mem
bros da bancada partidária e encaminhada 
à mesa nas 24 horas que se seguirem à insta
lação da sessão legislativa .ordinária." 

-Se o Regimento determina que as Lideranças 
só_ existam quando as indicações forem feitas nas 
24 horas que se seguirem à instalação da sessão
legislativa ordinária, consulto a Mesa sobre o se
guinte: se não forem feitas essas-indicações para 
Uderança nos Partidos de acordo com o que esta
belece o § 19, é válido ou não o exercício dessa 
Uderança? Ela existe ou os PartidOS que não indi
carem _essa Uderimça ficam sem ela até fazerem 
a indicação à Mesa? Os atas praticados por Ude
res que não cumprirem o disposto no§ 19 referido, 
são ·vãlidos ou não? 

Esta é a que'stão de br_dem que-apresento a 
V. Ex', Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENlE (Dirceu Cardoso)- Es
ta questão que levanta o nobre Senador João 
Menezes já está inteiramente superada pela prá
tica que tivemos durante todo este período. As 
Uderanças foram indicadas nos períodos regi
mentais, foram substituídas, que sãO outras ques
tões pertinentes ao mesmo assUnto, estão no 
exercício, e não há o que se decidir sobre esta 
questão .. 

De modo que concedo a palavra ao Senador 
Jarbas Passarinho. como Líder do PDS. 

O SR. JOÃO MENEZES - Sr. Presidente, 
-peço a palavra pela ordem, para urna reclamação. 

O SR. PRE8Q>ENTE (Dirceu Carneiro)- Eu 
já concedi a palavra ao Senador_ Jarbas Passa
rinho, a quem consulto se quer dela fazer uso, 

0--SR. JOÃO MENEZES (Fora do micro
fone.)- V. EJc!' não decidiu a questão de ordem 
que formu1ei re(erente ao artigo 64, § 19, do Regi
mento Interno, que expressamente obriga a indi~ 
cação dos Uderes em documento subscrito pela 
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maioria dos Membros das bancadas partldárias 
e encaminhadas à Mesa 24 horas que se seguirem 
a instalação da Sessão Legislativa. O que pergun
tei é que se não havendo a indicação de Uderança 
nos termos acima referidos, conseqüt!:nteméõte 
são invalidadas todos os ates que forem _p~tica
dos contra o dispositivo expresso em lei. Se tudo 
aqui se substitui por praxe ou se vãli~o é o Regi
mento. É essa a minha questão de ordem, Sr. 
Presidente. --

0 SR. PRESIDEI'ITE (Dirceu Carneiro)-Eu 
já comuniquei ao nobre Senador e_ ao Ple~rle>_ _ 
que o Regimento foi atendido _e as Uderanças 
se encontram no pleno exercido de suas prerro
gativas. Uma vez feito isso, concec;li a palavra ao 
Senador Jarbas Passarinho, como Uder do PDS. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS-PA 
Como Uder, pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente: 

Várias vezes, aqui, na Sessão Leglslâtiva passa
da e na atual estou _ouvindo para gáudio meu 
referências sobre o período autorit_áriC?-_Mas pare
ce que há unia tendência à viagem à Canossa 
por parte daqueles que tanto atacar~r!'l antes o 
período alJloritário, uma vei. que agora ele é lem
brado sempre para provar que antes não se fazia 
aquilo que se faz agora de mau, de ruim, de erra
do. De modo que isso agrada muito ao üder 
do pequeno Partido que aqui se mantém com 
representação nesta Casa. Eu nãÇ) gostaria de an
gustiar mais ainda o Uder da Frente Liberal -
portanto, Lider do Govemó, aqui- no Jnomento 
em que vou censurar o Governo e nur:n.a matéria 
que me parece que é pertinente a todos nós e_ 
especialmente à classe média brasileira. __ E ~
matéria é ligada ao Imposto de Renda. . _ 

Na Sessão Legislativa passada fiz um discurs~ 
que c\as_sifiquei de "assalto à mão armada" ao 
que se praticou em 1987. Agora eu acho que 
seria um assalto à .mã_o aorta da multiplicado por
que ·o que se acaba_çle fazer, Sr. PresideJ!le_e_ 
Srs. Senadores, é um absUrdo, em primeiro lugar 
relativamente ao ano base de 15)87 e a de<:Iaração 
de 1988. Porque no ano base de 1987, o~ desCon
tos que foram r~dos na fonte não foram corrígi
dos, foram considerados desContos. históricos, 
mas na hora de fazer o pagamento e o cálculo 
do imposto referindo-se isso à OTN para corrigir. 

O Governo diz que não aceita que escolas, insti
tuições em geral "otenizem'', vamos usar o neolo
gismo, a economia, mas o Governo se refere à 
OTN na medida em que quer cobrar. Então, não 
corrige o imposto retido na fonte, mas corrige 
o imposto a pagar. 

Como se fosse pouco inventa uma declaração 
trimestral e uma declaração trimestral que está 
sendo, de hoje pàra amanhã, a sua data final para 
apresentação das declarações, a menos que o 
Governo se Sensibilize. Faria um apelo aqui ao 
úriico que está .. representãndo o Governo, qUe é 
o Senador Marcondes Gadelha, a menos que se 
sensibilize, repito, para as injustlças·que estão sen
do praticadas com os assala.Qa:çlo~_-_ ~--~e_ fazen
do aqui neste País uma proletarização da classe 
média ao invés de tr~er o proletário para a classe 
média. 

Vejam V. Ex"' este caso que trago à Casa que 
é de um aposentado do Banco -_da Amazônia. Ele 
é aposentado e tem um provento mensal de 200 
mil cruzados brutos; Trinta mD, pelo INPS e 170 

mil, pela Caixa, que é a· Previdência Privada do 
Banco da Amazônia. Jâ pelo regulamento da Cai
xa ele deixa 1_2% IJO momentq em que se apo
senta. Então, já aí ele perde 72 mil cruzados, no 
tfiihe5fre. Os 600~000,00 já se reduzem, portanto, 
a~528 mil. Em segulda, ele veii preencher o formu
lário. Por que ele vai preencher o formulário? Por
que é considerado que, como ele recebe do INPS 
e da Caixa Econômica, ele tem duas fontes. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Está trabalhando 
para pagar o Imposto de Renda. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- S6 para 
poder pagar o Imposto. A partir do momento em 
que ele tem duas fontes. como ultrapassa em 
300 mil no período trimestral, ele é obrigado a 
prestar declaração. Vejamos a que ele fica redu
zido. Então, ele coloca 600 mil cruzados em rendi
mentos assalariados; depois, em previdência fe
chada, ele descontaria 72 mil, mas habilmente 
a Secretaria da Receita Federal coloc,a: "Contri
buições de entidades de pr~dência fechada, até 
18 mil"~_Os 72 mil não valem. Só valem os 1_8 
rõil dos 72 que ele desembolsou. É outra forma 
pela qual a Receita Federal inferniza a vida do 
apc:5stmtado e do declarante de qualquer modo. 

O Sr: ~onaldo Aragão -E do trabalhador. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- E do tra
balhador em geral. Em seguida, ele ainda tem 
dois dependentes e descoota 21. mil. Como é_ 
maior de 65 anos, ele desconta, também, 21 mil 
-que, generosamente, ,a_Secretaria da Receita Fé
âeral permite. Resultado disso: a renda líquida
dele se reduz para 540 mil. Entra nesta famosa 
tabela. na aliquota de 30% e tem uma subtração 
de 54 mil e 500 cruzados. Resultado final disso: 
ele está obrigado a um pagamento de 107 mil 
e 400-c:rui:ados, c::omo imposto bruto._ Do imposto 
retido na fonte vão ser <?.batidos 48 mil cruzados, 
ele::: fica, então, com 59 mil e 400 CruzadoS, como 
imposto líquido a-pagar:··Agcira., ~ vejairios o que 

· é que isso significou: ele recebia 200 mil por mês, 
já :ticou red~do ----: como disse - porque deu 
os 12% para a Caixa e, ai;rora; tem cre reColher 
59, quase 60, qUase um terço do que ele tem, 
por mês, sem contar o que ele está pagando de 
Imposto de Renda ainda nesse periodo, e com 
correçao monetária. 

_ EntãO, isto é um verdadeiro assalto, um absur~ 
dÕ! -'Nã.o é Possível que o Governo, Senador Mar· 
COndes Gadelha,. não se sensibilize com este fato; 

'o Sr. Divald~ s~asY __:__ Pe~·v, Ex' ·um 
aparte, Senador Jarbas Passarinho? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Pela voz 
OUVi que era o Senador _Divaldo Suruagy. Peço 
desculpas por estar de costas, porque 9~mhanios 
aqui o mau princípio, o mau hábito, de falar do 
plenário, onde devíamos dar apenas o aparte, e 
não da tribuna. 

PÓrÍanto, V. Ex' -me desculpe. Concedo-lhe o 
aparte.-

-o Sr. Dlvaldo Suruagy - Senador Jarbas 
Pa55arinho, reconheço que-v. Ex', sem favor ne
nhum, é um dos homens mais brilhantes desta 
casa e dos mais talentosos da vida póblica brasi
leira. Embora reconheça todos esses atributos, 
a inteligêJ:lcia de V. Ext, tenho certeza que V. Ex!', 
e tlenhuni. outro Uder da Oposição no Congresso 
Nacional, seria mais engenhoso para complicar 
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a vida do Governo de que os tecnocratas do~~ 
tério da Fazenda. Concordo_ plenamente com to
dos os argumentos apreserltados por V. Ex!-, e 
lamento o que Governo esteja tão mal ~esso
rado, no que diz respeito ao fortalecimento_ da 
sua imagem perante a classe média e perante 
os menos abastados da sorte deste País. · 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Senadot 
Divaldo Suruagy, nós políticos vivemos, realrnen~ 
te,- em pendência permanente com esse grupo 
chamado tecnocrata. Ontem, como hoje, e ama~ 
nhã com certeza. 

Agora, veja que houve um desses, que hoje 
é Ministro da República, também, que disse que 
o dia mais felil da sua vida foi o dia em que 
congelaram a QRP. Isso me parece um sadismo; 
sadismo de tecnocrata que não se entende como 
é que possa ser explicado à luz de uma razão. 

O Sr. Chagas Roclrigues-V. Ex' me permite 
um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Pois não, 
Ex' - ---

0 Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Uder, V. 
Ex' tem inteira razão ao censurar esse comporta
mento, essa politica, essa diretriz do Governo. Veja 
V. Ex' que, no que tange ao chamado imposto 
de Renda, temos a declaras:ão anu~ e, agora. 
passamos a ter, além da declaração mensal, do 
chamado camê leão, mais essa declaração tri
mestral. Então, temos o pagamento mensal, te
mos o pagamento trimestral e ainda estamos pa
gando os rendimentos relacionados à declaração 
do ano base. De modo que isso não tem nenhuma 
explicação. E o fato se toma mais graVe juSta~ 
mente no momento em_ que o Governo adota 
esse reajUste, essa correção e C:on.Qei)l a URP -
Unidade de Referência de P{eço ~para-os servi
dores públicos. Não sei, nobre Uder, aonde ire
mos chegar, para onde estamos caininhandÇ>, 
porque a insensibilidade é completa Não se pode 
realmente realizar, numa hora como esta, uma 
politica tributária com tais efeitos. E, o que é mafs 
gi"avê, ·estàrriõs tomando conhecimento,, atr_ayey 
da COmissão Parlamentar de Inquérito, que cons
tantemente o Ciovemo. concede favo_res_ e mais 
favores, beneficias e isenções em favor de gran
des grupos econôiiiico-financeiros deste Pais; co
meçaria citando, entre outros, o dos arin~éiO~. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - V. Ex' 
tem inteira razão e ai é que me parece difícil ama
nhã para o Líder do Governo explicar fatos dessa 
natureza, porque é realmente muito penoso para 
um üder ter que defender o conge\ame_!1to da 
Unidade de Referência de Preços, CJRP, e ao mes
mo tempo jUSiificar liberalidades com a alta pluto
cracia brasileira. V. Ex' tocou num ponto extrema
mente importante, é uma politica dúbia, porque 
sacrific:a aqueles que não podem mais ser sacrifi
cados e, em c_ompensação, caracteriza como uma 
possibilidade de evitar a recessão vàntagens da
dã~i :àqueles que dificilmente têm p_rejuilos nas 
suas atividades. 

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

O SR. JARBAS PASSARINHO- Pois não, 
nobre Líder. 

O Sr. Man:ondes Gadelha- Nobre Senador 
JMbas Passarinho, o discurso de V. Ex" é, sem 



Maio de 1988 

dúvida, extremamente oportuno e mostra mais 
uma vez o zelo e o cuidado em preservar a econo
mia popular, principalmente essa nossa sofrida 
e esmagada classe média brasileira. Posso afirmar 
a V. Ex' qUe os seus CUidados, as sua!i preocuw 
pações calam fundo junto ao Govemo'Federal. 
O GoVeriTõ nãO ifstá_-atheio nem insensível a este 
problema. Já ontem, o Presidente da República 
havia solicitado ao seu Ministro da Faze(tdq uma 
revisão do camê leão, um reexame dessa situa· 
ção. E agora mais, a atitude do Presidente. da 
República se reforçará, sem dúvida, com a argu
mentação, com as ponderações, com os exem
plos concretos e práticos que V._ Ex'_ ti:az neste 
mo-mento. Uma argumentação, sem dúvida, coe
rente, sólida e à qual o Governo não pOderá ficar 
alheio. Digo que providências já estavam sendo 
tomadas, mas que, agora, com muito m~ raz_ão, 
serão aprofundados os estudos neste sentido. 
Cotn relação ao congelamento da URP, nobre 
Senador _Jarbas _P~ssarinhp_,__o _Qovemo não faz 
o congelamento por ser necessariamente perver· 
so, por ser malsão .. _. 

O SR- JARBAS PASSARINHO - Não atri
buo isso. 

O Sr. Marcondes Gadelha - ... pelo gosto 
de fazer sofrer a c:Iasse média ou o funcionalismo. 
O Governo adotou, como V. Ex' sabe, um prin
cípio que vem sendo reclamado há muitp tempo, 
inclusive, creio, que P,elo bom senso de V. Ex', 
que é a necessidade de erug.~gamento da máquina 
do Governo, que é a necessidade do enxugarrien
to do déficit público, que é gerado pelo prój>iio 
Governo e, conseqüentemente; também" diminuir 
a inftação, pela qual o Governo se sente o principal 
responsável. Ora, essas atitudes, nobre Senador 
Jarbas Passarinho, requerem medidas duras,. 
amargas, incômodas para o próprio GoVeínó. S6 
há uma coisa que não se pode negar neste episó
dio do congelamento da URP: é a lisura, é: a hoileS-_ 
tidade de propósitos com que o GoveinO agiU. 
Eu diria mais: a coragem, a dignidade do GovernO. 
Sabe V. Ex' que o fnafldato do Presidente,da Repú
blica está para ser votado nos próximos dias; sabe 
V.~ da explosivldade deste'tema do.congela
mento da URP, sabe que isto poderia desencadear 
uma onda de greves, não apenas no setor público, 
mas também na área privada em solidariedade 
e por temor de que uma reação em cadeia .;~ca
basse atingindo, também, os empregados do se
tor privado. Sabe_Y. Ex'. o potencial, também, 
que prato salutar é este para a exploração politica. 
Apesar de tudo isso, nobre Senador Jarbas Passa~ 
rinho, mesmo tendo a cabeça a prêmio, dentro 
de poucos dias, o Governo assumiu esta posição, 
porque ela é coerente_ com o_ princípio geral que 
pretende adotar de agora por diante como norma 
de Governo-~ âre_ã ecoriômica. O Governo não 
podia fugir aos compromissos que assumlu publi
camente com a população e espera a compreen
são da sociedade para esta atitude que também 
lhe desagrada. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Nobre 
Senador, ainda há pouco, ouvindo o nobre Sena
dor Chagas Rodrigues, S. Ex' _f<?i muito ~ellz quan
do mostrou uma dualidade de comportame-ntO. 
Eu Voa hlais longe. Os jornais de hoje d;izem que 
em grande parte o Senhor Presidente t:la Repú
blica e o Ministro da Fazenda estarian). senSibi-
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lizados em rever o problema da declaração trimes
tr~L devj_çlo a p-onderações que lhe foram ofere
ci~;w por empresários nacionais. Aqui me parece, 
eu ficaria muito feliz, realmente, se -pudéssemos 
dar a nossa humilde voz_ àquela dos empresárioS 
nacionais, mostrando como sensibilizou, sem dú
vida, o coração do nobre Senador Marcondes _Cfã:
delha. o exemplo de um aposentado que fica re-
duzido à terça parte de seus vencimentos e ainda 
tem que pagar o lm~to de Renda vigente. 

Quanto à URP, não discutiria mais. V. ~ viu, 
cOmo üder, acho que V. fJcf já era Líder do Gover
no,-q:uando veio aqui o Ministro da Administração 
e·_-ele disse que as medidas eram todas infelizes, 
que nenhuma medida que o GovernO tinha como 
alternativa era boa, e que a menos pior teria sido 

essa. -··-·- - --
Quando V. EJcl' jjede que nós nos conformemos 

com essa situação, V .. Ex' está pedi_ndo muito, 
nobre üder. EStá pedindo muito, porqt.it?-riós não 

,_yarnos resolver o prpblema do déficit público ape
nas congelando os salários dos funcionários pú

. blicos. Isso é uma parcela apenas daquilo que 
representa o gasto do Governo. Se não hoLNer 
uma distribtrlção,_ e não digo eqüitertiva, digo, pro-

- porclonal à capact_çiãde de cada um nos sacrifí
cios, não é_Justp que sacrifique apenas um, 

Então, o que hoLNe, se V. Ex' me permite uma 
interpretação? O GoVerno; assini como fez uma 
moratória e pretendeu camuflá-la com idéia de . 
soberania, quando na verdade o que faltava era 
dinheiro para pagar,- também o feZ com a URP, 
porque __faltava dinhE:iro par~ pagar, porque ele 
chegaria num incrUento _em- que a arrecadação 
era menor do quQ a despeSa glo'-'al com o venci
mento do fUndoilalismo público. Por isso-é que 
eJe_ recorreu à URP. Mas ficou apenas o funcio
nário públiCo atingido por essa atividade. Imedia
tamente não se conseguiu que essa URP atingisse 
a área do empresariado" particular e, conseqüente-
mente, da massa de tràbalhadores, que têm·un 
poder de reaÇão m'uitó rri.aiôr do que sempre tive· 
ram os funcioná~os: pú_bliCos. 

O Sr. Marcondes Gadellta - Permite V. EX
mais _um aparte?" -

OSR.JARBASPASSARINHO-Poisnão, 
com multo prazer. · 

O Sr. Marco odes GadeJha- V. Ex' foi inuito 
feliz quando disse que o Governo congelou__3. ÚRP, 
porque nã.o tinha mais dinheiro para pagar. Isso 
é rigoi'osaiilente VerdadeirO, nobre Senador Jar
bas Passarinho, e o Governo· não se preo_ctipa 
em tornar público esse fator Houve uma circ_uns-

- tância em que P.Go_verno teve que enviar Mensa
gem ao Congresso Nacional, pedindo, veja bém, 
para _emitir Títulos da Dívida Pública, a fim 'de 
pag'ar funcionário. Toda reserva de conting'ênC_ia, 

-que normalmente é _usada para essa finalidade, 
já havia sido estourada, e o Governo teve· que 
pedir ao Congresso que lhe autorizasse emitir_ TI-
tulos para pagar o funcionalismo. _ 

O SR- JARBÁS PASSARINHO - Nob;e 
Senador, me permita um contraparte. V._~ Jne 
permitirá. 

Cinqü'enta e quatro mil novos empregos fqram 
dados no funciorialis_mo pt;íblico de 1985 para 
cit. Aurrientou-se o s_alário real em valores at>sur~ 
-dos em 1985. Estamos pagando o-preço_ agora! 
O Govemo fez aquilo C;Jue não podia fazer naquela 

ocasião, porque era bonzinho e o Plano Cruzado 
esta,ya tomando conta rcidoiial. e irracionalmente 
do País. Então, em grande parte o crescimento 
da despesa com o funcionalismo público é_uma 
repercussão de liberalidades que foram feitas no 
período anterior. 

Permita V. EX' que insira-IsSo rio s~u aparte. 

O Sr. Marcondes Gadelha -V. Ex' está co
berto de razão e, mais, V. Ex!' aperias mostrou 
a ponta do iceberg. Há um quadro geraJ de defa
sagem do estado em relação à situação econômi
CO:-financelra do País. O_ Estado, nob~:e Seriador 
- vai-me permitir usar uma expressão médica 
-'-, está em anasarca, está em edema genera-
lizado. _Há um inchaço global do Governo não 
apeMS nessa área do funcionalismo, mas numa 
série de outros mecanismos de ação do Governo 
que esgotaram a sua capacidade. Quer dizer, 
aquele estado paternalista, aquele estado provi
dencial, aquele estado que atendia a todas as ne-
cessiâades mais imediatas d@ cidadania n~o tem 
mais a menor condição de andar, de sair do ilJ_gar . 
É uma máquina pesada, é uma máquina balofa, 
é uma máquina que precisa ser enxugada. Esta 
é a realidade. Agora, quando o Governo assume 
claramente essa atitude, falta, nobre Senador, nes
se momento_ da representação política, o apoio 
-não quero falar no espírito público. Há medidas 
que são reclamad-as há muito tempo: na hora 
de cortar gastos, na hora de privatizar empresas, 
na hora de desregulamentar a economia, na hora 
de cortar privilégios, na hora de tomar compe
titivo, leve, o aparelho produtivo deste País, então, 
normalmente, a repreSentação política se exime 
de sua _responsabilidade: "No meu não corta, no 
meu não toca, no meu não mexe". É multo bom, 
tem que· enxugar o Governo, tem que enxugar 
a máquina, tem cortar o déficit público. É preciso 
combater a inflação. O GoVernO_ é _O_ único respon
sável_ pela inflação, porque gasta mais do que 
pode, porque faz emissão primária de moeda, 
porqTfe" emite Títulos da Divida P4blica, porque 

--expande a base-monetâria a: cada vez que passa. 
-Na hora de .cortar, Ex', ninguém aparece para 
âizei' OI1de o __ Govemo deve cortar; aparece para 
reclamar onde cortou. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Em pri
meiro lugar, gostaria multo de salientar a V. Ex' 
que vou ter o prazer de quando olhar as notas 
taquigráficas verificar que o meu discurso foi tão 
enriquecido pelo seu que o de V. Ex• é maior 
do que o meu: Em segundo lugar, ... 

O Sr. Marcondes Gadelha - O de V. Ex', 
necessariamente, é melhor do que o meu. 

O SR- JARBAS PASSARINHO - ... estou 
dando, agora, a V. Ex' uma oportunidade exce
lente de brilhar na Casa na defesa do Governo. 
Só não çoncordaru,_ CQll) essa parte flilal, porque 
acho, quando V. EX diz "ninguém" comete um 
equivoco. Devemos fugir de certos advérbios, de 
certos vocát>ulos: o nunca, o sempre, são desmo
ralizadqs pela História e pela--vida V. Ex!' disse: 
"Ninguém aceita". Não é bem isso. O meu Partido 
e, inclusive, aqui teve_ oportunidade de declarar 
ao Ministro Mailson da Nóbrega que estava inteira
mente concordante corn a politica que S. Ex' tinha 
utilizado, a tática de' atuação em quatro provi
dências a tomar ern relação à dívida externa brasi~ 
!eira. E eram me'did~ impopulareS. 
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O~meu Partido teYe a coragem de dizer que 
o FMI não é o Belzebu e que deveríamos ter digni
dade de <:empreender que uma certa retórica da 
esquerda. no Brasil, falando sobre o FMI, começa 
por dizer que o país que vai ao FMI perde a sua 
soberania. como se a Argentina, Venezuela, Ango
la, Hungria, Polónia e o México perdessem-na. 
De maneira que _isso é_umajl!Jlão muito grande. 

Mas, hoje, o FMI outra vez será objeto, natur~I
mente, dos palanques eleitQ('ai.s, l1aS eleições mu
nicipais de I 5 de novembro. . __ _ _ 

Então, quando V .er diz "ninguém" faz injuStiça. 
Por outro lado, nós m~smos, no Partido, sempre 
dissemos que apoiaríamos as medidas quando 
compreendessem um unjverso de atuação e não 
quando se restringissem apenas a uma determi
nada categoria profissional ou a wna área para, 
sózinha, carregar o problema. Não teria cabimen
to. 

Daí a nossa crítica ao congelamento da URP 
sem outras medidas qu~ _deveri<Ul1 ser tomadas 
paralelamente para garantir que 6 funcionário pú
blico, por exemplo, que _está tendo seu salário 
diminuído, não veja, cada dia mais, na compra 
dos gêneros de primeira necessidade, o aumentç. 
dos preços. Então, ele vê urn_ aumento de pr~ço 
brutal no remédio, no feijão no arroz, em tudo, 
a todo instante as tarifas de: eletricidade estão 
aí, a gasolina também _8Uf'!1entando e, às vezes, 
de uma maneira muito hábil, pois faz-se, agora, 
o aumento do preço da gasolina, do áJcQOl etc, 
à noite, que é para a Nação ser s_urpreendida 
pela de<:isão tomada. __ 

E eu tenho um grande apreço_ peJO Ministro 
das Minas e Energias, O _Ministro -~reliano Cha
ves. Acho que está sen9-o s·acrificaQo, inclusive, 
nessa posição, porque o problema é reflexo para 
S. Br. A origem está exatamente no que V. Ex' 
disse: é no déficit público. É ele que comanda 
É da díVida interna. São os papéis que o Governo 
joga no mercado __ e, depois, pretende inçlusive 
diminuir juros. Comõ pode diminuir juros se é 
ele quem banca os juros, se ele tem 80% __ da 
capitação dos recursos financeiros da União? En
tão, não é "ninguem está em condiçõe_s de 
apoiar", não, nós inclusive em nosso Partido, da
mos até talvez um pouco mais de apoio do que 
outras Partidos que estão no Oovemo, que têm 
representação no Governo e gue, até o momento, 
não ouvi uma paJavra a esse respeito. Mas. peço 
a v~ que ilida o "não". 

Quanto a anasarca , que V. Ext citou, pretendo 
também que _o Governo não chegue à anomia. 

O Sr. Nelson Carneiro - V.Exl' me permite 
um aparte? 

O SR. JARBAS PASARII'IHO - Ouço o 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex' focalizou 
um aspecto que vai passando despercebido: en· 
quanto se cria essa dificuldade ao funcionalismo 
público através do cancelamento da- URP, vemos 
de vez em quando a generosidade do Governo 
em autorizar empréstimos vultosos a pessoas que 
têm grandes empresas e as vão salvar com os 
recursos públicos. Sobre_isso é preciso uma medi
tação.Ao lado disso, V.EXt focalizou outro aspecto: 
O de que o Imposto de _Renda não beneficia, não 
corrige o valor histórico. Ao mesmo tempo ele 
obriga aquele modesto contnbuinte, que não po
de pagar de vez o s_eu Imposto de Renda a pagar 
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em 8 meses, e, quando chegar ao & mês, pagará 
uma OTN com valor bem mais a1to. 

() SR. JARDAS PASSARINHO - Não. já 
antes; nobre Senador Nelson cariielrO. já Quando 
paga em março, porque a OTN foi referida a 
janeiro. 

O Sr. NelsOn Carneiro- E qwando chegar 
dez.embro el~ já est:ará pagando o ordenado todo. 

O SR- JARBAS PASSARINHO - Consi
dero, -realmente, essa gente com uma capacidade 
extraordinária de infernizar a vida do assalariado. 
Veja bem o que V. EX-está citando no c;âlcu1o 
do imj)osto deVido faz-se uma referênda à OTN 
de janeiro- que era quinhentos e poucos cruza
dos. Em hiãrç:o;- qtiem pagou, e teve condiç:ões 
de pagru tudo de uma vez, pagou_depressa, por
que já-pagou a OTN a mü cruzados. E se deixar 
para pagar em 8 prestações, vai pagar com a 
OTN corrigida mês a mês. 

O Sr. Nelson Calneiro -A quatro QUcinco· 
mü cruzados. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - E. ao 
mesmo- fempo.. como disse o Senador Chagas 
Rodrigues, haja declaração! Declaração anual! 
Declaração trimestral! ~ó aí já são 5. Quem tem 
o aluguel, mais um por-mês, para atingir as pes
soas, e de modo geral arrancar o dinheiro com 
esse truque, que é o_ da tabela, que poucos de 
n6Slê"m condições de a_na1isar. Por que esta tabela 
diz: de tanto a tal)to, aJíquota de 30%, e desconta 
só Cz.$ 54.500,00? I~ foi feito lá, no g-aJ?inete 
da Receita_Federal para saber que esse desconto 
era-o--mínimo possível que sê poderia dar. Foi 
feito tudo assim. Como, por exemplo, no caso 
do autônomo que ia citar: ele tinha um valor rece~ 
bido como autônomo, e teria um desconto de 
20% na sua. declaração no~al. El~ tinha Cento 
e tantos mü cruzados de desconto, ~ assim fosse. 
Pois bem, cheQa na hora da dedaração, s6 pode 
descõntar- Cz$ 42 mü cruzados. Por que 42? Por 
que que não descOrita ·os 20% que lhe foram 
Coiic-eâldos? Exatarnente porque cada vez se re-. 
baixa mais a possibilidade da dedução e se au
menta cada vez mais a alíquota progressiva do 
desconto. 

-Acho que o Senado deVia estildar iSsO. 'Devia 
estudar junto a sua Comissão de Economia, pôr 
iStO a limpo. E tenho a certeza de que contaria 
com a boa vontade e com a participação, sem 
dúvida, do nobre Senador Marcondes Gadelha, 
que é a voz lsolada que está aqui defendendo 
oGovemo. -

Há um Princípio que se diz qu_e não se angustia 
- mais aquele que já está angustiado ..- a frase 
. ê outra, m"às Õ. efeito é este- e V. EX' hoje _já 
teve-a àportililídade de discutir mwta o problema 
da iniciativa que tomou. Não lhe quero criar novos 
problemas em relação àquilo que deve defender, 

· os tecnocratas, com que V. EX' - eu sei -
não e afina bem pela canção que eles cantam. 

Vou encen:ar meu disc:urso, -· 

O Sr. Marcondes GadeDaa- Só quero mais 
um miiluto para deixar V. EX' iriteiramente à vonta
de. V. Ex' não me angustia quando traz esses 
problemas. Muito pelo contrário. V. Ex' me deixa 
nlUfto feliz de ve·r que há uma céluJa viva na área 
-Política, o PDS, preocupada em discutir esses as
suntos que, neste momento, estão na pauta, na 
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ordem do dia das proucpações dos 140 milhões 
de brasüeiros. Este é O_ tema fundamental, é o 
tema prindPal que deveria oCupár as nossâs preO
cupações. O Governo quer acertar. Só acho que 
V.~ está sendo tJ,m pouco injusto quando afirma 
que o Governo torna medidas isoladas apenas 
na ârea de pessoal, penalizando segmentos da 
classe média, que são os noSSQS func;ionários pú
blicos. V. EX', co_mo l~itor assíduo dos jornais, 
como homem bem ipfo_rm~do, ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO - É por 
isso que me agradou muito quem teve a coragem 
de cortar os subsídios do trigo. 

O Sr. Marcondes Gadelha - ·'· V. Ex' há 
de ver que_ há um elenco enorme de medidas 
propostas peJo Governo e que estão sendo ímple
mentadas neste momento. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Esse 
"enorme" me parece que é retóric;a de V. Ex' 

O. Sr. Marco~~~ Gadelha -:-: Não, perdão, 
Excelência. Se V. EX' for ler 56 a proposta no 
campo da nova politica industrial, quero -crer que 
com toda a rapidez de leitura que V. ~ ~m e 
com cut_tenção que necessariamente aplica a cada 
texto, V. Ex" não levaria menos de dois dias para 
se _ass~nhor~ar desses. detalhes,_ porque são inú
meros decreto_~ versando, pelo menos, sobre doze 

-grandes itens da nossa política industrjal,. o que, 
na verdade, é uma revOlução. E aí não há retórica. 
Este Governo está definindo a identidade ecanô
mica do País. Por muito tempo este P~s viveu 
com nome de _economia de mercado, enquanto 
as empresas estatais entravam c:::om 60% da for
mação bruta de capital. 

O SR- JARBAS PASSARINHO - Essas 
medidas estão reduziildo o dé_ficlt público; com 
o que se pretende reduzir através dÕ congefa
mento da URP? EVidentemente que não. 

"' Ó Sr. 'J•JlarCO:~es-Gãdelha --ESSas medidas 
in_c;luem des_estati1:açãQ,_inc!Uem privatização, in
clui o Governo largar-de mão o ónus de e_nçargos 
de empresas deficitárias, que é bem mâiõr do 
_que esse ponto a que V. E;xi' se refe"riu. · 

O SR. ,/ARBAS PASSARINHO -Ao con
trário. Quando V. Ex'· se refere a isso, quando 
faia sobre essa últim.a_ r:nedida .~o Governo, _que 
eu aplaudo, receio que tenha uma alegria rli.uito 
efêmera--:- -

Eu aqui sou uma Oposição qué é ·e,onsciente 
e não raivosa. Sou uma Oposição que pretende 
discutir os fatos e não interpretá-los à minha ma
neira, logo desvan~osamente para o Governo. 
V. f:xl' vai Ver em seguida o que vou dizer. A alegria 
de V. Ex" vai ser efêmera, porque no momento 
em que o _Governo toma as decisões que tomou 
de liberaliZãÇáo no campo da indústria, a Cõnsti
tuição que va!TIQS promulgar vai impedir isso. V. 
Ex' sabe muitõ bem. Vai impedir essas_atividades, 
porque não Vai permitir, inclusive,_ que o capital 
estrangeiro possa ter o tratamento que o Presi
dente da R~póblica lhe dá agora. 

Então, veja V. EX' como as coisas são c,ontradi
tórias. Eu não _digo qúe estejamos ~om um texto 
inteiramente xenófobo, mas Que a xenofobifl ata
cou violentame:~te o_ trabaJhci ~da Ccmstltuinte é 
indi$CUtível! e graças a Deus impedimos algumas 
loucuras. Acho que temos !:JI'arides avanços na 
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Constituição:qae vam-os promulgar, se ela passar O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
como está, se o segundo turno não for inteira- Lembro ao ilustre Senador que o tempo· de V. 
ffiente modificador e mutila,dor do processo, que Ex? está es,gotado, e que os apartes deverão ser 
tivemos grandes propostas vitoriosas. Por exem- feitos pelos senadores sentados, conforme o Regi-
pio, no campo do direito do trabalhador, no cam- mento. 
po social, vamos nos colocar na altura da Suécia 
em matécia de greve, de liberdade de greve. O Sr. Marcondes Gadelha - Não posso 

Então, istó é que o Governo, no meu entender, mais responder com um aparte. Terei, em segui-
não tem presença na Constituirite. As questões da, que pedir a palavra. 
que estão sendo tomadas lá não me, parecem .... ~- O Sr. Cid Sabóla de CSIValho --Gostaria_ 

O Sr. Marcondes Gadelha _Ele. não deve de apartear V. EX? sobre o tema central do seu 
ter. discurso. 

OSR. JARBAS PASSARINHO- .• ser atra· O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Presi· 
vés da Constituinte. dente, farei esforço para cumprir sua recomen-dação. - ~ ·- -· --·- --~----

0 Sr. Chagas Rodrigues- Mas é uma exce- -~- Ouço o nobre SenadOr Cid Sabóia de Ca-rValho 
ção, nobre Uder. O Governo está presente, e mui- com prazer. 
to presente, na defesa dos 5 (cinco) anos de Sua 
Excelência o Senhor Presidente da República. O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Seri_ador 

o SR. JARBAS PASSARINHO _ Vamos Jarbas Passarinho, acho que o assunto enfocado 
tratar desta matéria, se Deus quiser, nesta sema- tem uma importância transcendenta1. Veja que 
na, nobre Senador Chagas Rodrigues. E 'aí virare- realmente todos nós, assalariados do Brasil -
mos a página. Já estamos aqui divididos entre digo nós como representantes do povo do meu 
5 (cinco) anistas, 4 (quatro) anistas e hoje, nos EstadoedopróprioEstado-estamosapenados 
jornais, preocupei-me, porque já existem oS 6 com essa técnica de cobrar o Imposto de Renda. 
(seis) anistas. Mas isso- é inegável- tem um aspecto legal. 

Essa é uma herança miserável que temos de uma 
O Sr. Nelson Carneiro -Não, há ainda os legislação que perdurà de há muito, onde confun-

4 (quatro) anos e meio. dimos, com muita preCisão, com muita presteza 
O SR. JARBAS PASSARINHO _ Nobre e muita capacidade, o conceito de renda, uma 

Senador Marcondes Gadelha, peço permissão a vez que as rendas do capita1 têm a mesma posição 
V. EX' pa.ra encerrar 0 meu discurso. -dos rendimentos do trabalho. O próprio conceito 

de trabalho é também confuso neste País. Veja 
O Sr. Man:::ondes Gadelha- V. Ex' tel!l toda v. Ex' qUe estamos vivendo um mundo de heran-

apennissão.Euficariamuitohonradoseeuainda ças, heranças do Ministério da Fazenda, porque 
pudesse participar, agora, em defesa da Consti- não podemos dizer que haja grandes diferenças 
tuinte, porque V. Ex" investiu, sob o apoteótico _ entre 0 Sr. Mailson da Nóbrega e os primeiros 
aplauso do nobre Senador Chagas Rodrigues, na Mirüstros do períodO revolucionário. A técnica de 
anuência à crítica que V. Ex" faz para a -constituinte apenar 0 assalariado não é de_ agora, e de sempre. 
andar de rédeas soltas, sem a ingerência do Gó- Ela faz parte da História do Brasil, da história do 
vemo, o que é urna atitude das rTtais sensatas, seu Direito Fiscal e talvez um pouco da história 
ao não se envolver nos trabalhos da Constituinte. do se1.1 Direito Tributário. V. EX' enfoca um tema 

OSR.JARBASPASSARINHO-Absoluta- importante. Sou contra esse trileão e acho que 
mente não! Não aceito um Governo que Seja neu- é um abuso obrigar o brasileiro a ter uma contabi-
tro em relação ao Parlamento. O Governo tem !idade mensal, trimestral ou anual, mas uma con-
que ter uma postura de maioria ou de minõiiá, -- tabilidade complexa, ao sabor do Ministério da 
mas dentro do Parlamento. Montesquieu jamais Fazenda, sem nenhuma base ftlos6fica, sem ne-
falou em poderes independentes entre si. Falou, nhuma base do Direito Administrativo, sem nada 
sim ai em divisão de poderes, e Isso é outra coisa. que explique nada à Nação brasileira, tudo à mer-
O Governo tem a responsabilidade- é evidente. cê de um pensamento ministerial. Tudo que V. 
-defazerasuapropostadentrodaprópriaConS: i:.x' fa]a é verdade, não tenho reparos especiais. 
tituinte. Ele a convocou, ele tinha uma maioria Apenas quero lembrar que existe uma lei sobre 
de cerca de 80% quando iniCiou a Constituinte. Imposto de Renda. Na Constituinte fiz propostas 
Houve uma frase infeliz, depois negada pelo Sena- para mudar, na comissão que estudou oS tributos -
dor Fernando Henrique Cardoso, qu.:mdo deda- euapresenteipropostasparadividirperfeitamente 
rou que a Çonstituição seria o que o PMDJ3 -qUí- o-;:-_:qu~ seja rendimento do trabalho do qu~ seja 
sesse, porque o PMDB tinha 57,4% da consti- rendini.ento_ de capital, mas não fui atendido. A 
tuiç~o da Constituite. -- ___ próxima Constituição não vai resolver esse Pr6ble-

Não posso adotar esse princípio, como se 0 ma. O Imposto de Renda continuará como um 
Presidente da República fosse um monarca, uni - -grãnde abuso nacional. Todos os assalariados se-
rei ou um imperador, e estivéssemos nuril regime rão apenados e os funcionários públicos muito 
parlamentar que trataria do problema. m?JiS, porque estes não podem sonegar, como 

0 Sr. Cid. Sabóia de Carvalho ____: Perlni- as pessoas _de outras iniciativas, livremente, têm 
espaço para a sonegação. Então não consegui-

te-me um aparte, nobre Senador:ao fimi1 do dis- mos, quase nada vai mudar'da Velha para a Nova 
curso de V. Ex'? - - e pare_ a futura República em matéria de Imposto 

OSR.JARBASPASSARINHO-Sechegar de Renda. Também digo a V. EX~ que, infeliz-
ao final, o_uço V. Ex" com prazer. mente, não podemos contemplar, ainda, no Minis-

0 Senador Marcond_e_s G_adelha se entusiasmou tério do Planejamento ou no MinistériO da F~en-
tanto que ficou_ de pé! Não sei se lhe dou',a palavra da, nenhum indício de que estamos na Nova Re-
em seguida, se o Sr. Presidente pennite, _ públi<:a e ~~ que es:tztmos olhando para o f~:~tu_ro. 

' 

É -tudo igual, Excelência, tudo igual, exatamente 
igual, com todos os vícios e todas as parcas virtu
des nesse setor nacional. 

OSR. JARBAS PASSARINHO-Agradeço 
a V. i:.x' o-aparte. Estou preocupado com o meu 
tempo, não propriamente por causa da campai
nha do Presidente, mas porque devo consagrar, 
no mfniolQ, dois dias. segu_ndo o Líder Marcondes 
Gadelha, para ler as decisões do Governo na área 

-industrial. S. EX' diz que são tantos os decretos 
- que precisaria de dois dias para lê-los. Estou em 

atraSo,_ Confesso. Devo começar por lê-los hoje, 
se Deus quiser. __ _ _ _ __ 

Em seguida, diria ao Senador Cid Sabóia de 
-Câfvalho que S. EX' não está sendo muito justo, 
está toCando na minha ferida. Está falando em 
corda em casa de enforcado. Está dizendo que 
não há diferença nenhuma entre o_ Ministro Mail
san da Nóbrega e os ministros anteriores do perl
do chamado revoluc:ionári_o ou período autoritá
rio, que sempre chamei aqui nesta Casa de autori
tário mas não totalitário. Era Uder aqui e dizia 
isso e fazia a grande diferença que há entre as 
duas concepções. -

V. Ex!' -disse, por exemplo, que enquanto se taxa 
violentamente <:orno renda o salário, não SE: taxa 
o capital na mesma proporção. Permita V. Ex" 
que lhe diga que nos Governos que aqui repre
sentei, aliás foj um só, tivemos precisamente a 
modifiCação deste quadro. O hoje Deputado 
Francisco Dornelles deu uma demonstração~ 
quando saia da Receita Federal, de que o Imposto 
de Renda, que se_ transformou na maior fonte 
de recursos dos impostos federais, tinha agora, 
dentro dele, 73% originados de taxação sobre 
capital e apenas 27% sobre salário. Pois bem, 
caiu es_s_a relação agora Caiu essa relação no 
ano passado. De 70 e tantos por cento, já passa
mos para 50 e poucos por cento na. taxaç~o de 
capital, o que mostra, portanto, que todos apenaR 
ram, como V. Ex' diz, porque pagar Imposto de 
Renda, de qualquer maneira, é uma pena pa.-., 
o assalariado. Mas alguns tiveram, pelo meno,.s, 
o cuidado de não agravar tão fortemente como 
se está agravando agora. 

Não é só_o problema deter que ter uma contabi
lidade mensal. Seria desagradável ter que fazer 
a todo instante, sobre tudo aos declarantes. Lem~ 
bro-me de um dos nossos cavalheiros que che-

- gou na alfândega, em Nova Iorque, e ao ser inter
pelado sobre o que tinha a declarar, disse: "De
claro que os Estados Unidos são ur:n país muito 
avançado, muito desenvoMdo", quando a decla
ração era sobre o que ele trazia na bagagem. 
Aqui somos todos declarantes a todos os ins
tantes. 

Então, relativamente à mudança, no ano passa~ 
do eu mostrei aqui que a incidênçia maior -
e não era Mailson da Nóbrega- naquela ocasião, 
era exatamente sobre aqueles que ganhavam até 
1 O salários mínimos, era aí que estava a maior 
j:,rojeção da nossa tabela, que eu chamaria, real
mente, de cruel. 

Encerrando minha partidpação neste assunto, 
Sr. Presidente, lembro Maquiável, que, se não me 
engano, dizia que "é mais f~cil prender o assas
sino do seu pai do que aquele que rouba os seus 
bens ou o seu terreno". 

Aqui, quando o problema atinge o bolso, é evi
dente que todos devemos ser splidários. Tenho 
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certeza de que o bolso do Se:naQor_ Marcondes 
Gadelha também sentirá algwna diferença na ho-

ra e!TI que S. Ex~ entfégãr-o trileão. (Muito bem! DOCGMENTO A Q(JE SE REFERE O SR. 

~INIS1(1110 0.0.. UIINI.JA 
SttlltiA.hll, 11"' III CEITA UOIII.I.~ 

OEOUÇ0ES DA CE:DULA C 

tONTAIWICCE~ PREVIOENCI.I.IIt.U 

Palmas.) · 

tON1hlitltêOE_! I. .ENTI{l.I.OE~.B!.!',!tVIO~Nçl.l !.U~AOf, AÚ-Sfs n OOO.DO -··· 

tOHT"IeU1f~_J1 NOifi"!. !~O~"!TIIAS PA~!-.Q..~'!!OIC~TO DI MP.~H_E!IT.O.!:i.I.O.D_A_ CLASSE 

OI.SJ.DSil! ~~~~';g_IITI: E~!STAO" Fl!~.f!Q.~OCAL OE II!SIOÕNCI.l .,.,... 

CEStUASJUOICIA.IS PAM lltCIBEA AEH01 .. LN10S -

OEOUÇOES DA CéDULA o 
:rot.1l0 lllNDIIoltNTO OE At!TONOIJO Oll LISE~I.l, "H C!$ ~2000.00 

~~;~1~~~~{~ :~~~~~~~I~~~R~:-~;~~ --
DEqUÇOES DA CÉDULA E 

09 

JARBASPASSARINHOEM SEU DISCURSO: 

OIU.lll.lCI.O til lltiiOt\lllilhS 
ti.IP!)';lh III Hl>l(l' PH5UA 'l!,otA 

10 ., 
11 ., 
12 ., 

13 :IX! 

.:1 
~UlCUtL.DE I~Vf:t Stl!ltf?E~Q~ -·- ~ 19 

fOIIOOUi\110 __ :..._.,_ ---~· 20 .00 
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MUOl LU 1 llii\1I;.S1 llAL 

_.::te formulário .drverá ser fHI.'e:I!!::ÍÍi~o· _p('fá .pcss:H:_ flsic:a q..1~ .te11hr1 recebido: de mo is d~ uma f'!nJ; · p .. ~.tuu,IJ, rcn~imento~ 
d\OS à tributaç:io na decla1aç.:io auual de _rend1mrntos. Será utdszado para o C<Jiculo da d1fercnça elo 1mposto de rene.; • no 1. 

t;{rnestle de 1988 a sef recolhida :~tt 29 de abril de 1988. UM.oúclo Trimestral devcni ser mantido c:n poder do contribuinte para ser 
ene~ado à de-clara<;llo e~ual de rendimentos do ex(lrcicio de 1989. - -

DETERMII.AÇAO DA DBRI.GA1 ORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

Rendimentos percebidOs no trimestre, ·se su'Períor"es a Cz$ 300.000,00. 

a. Da pdndpal fonte pagode< i ............... .;. .. ; ........... : ....... · .... ' ... '.. W -------:''''{' 
b. De outras f_onres •.•.•••••••• _._~_.__ ••••••• --·-· ~· •• • ••••••• ~. · • :~-~ • • • • • ·-· .. _.~-. • l.J!J.,._ -··--····-~ 
c. -1 otal no trímestr(' .· •.. ~ ...•••••• ~ ~-· •• -•. _ ••• ; .•. : .••••••. • • • • • • • • .-; • • · ••• ·- • • L~ . .J .. _ -·---··---D 
d. Limite para dispensa 110".\. <la letra c! .................... ·-~· ••• • • ·- · • • · • • · · • u • • • •- __ l..!f_l_ --··-----~ 

(Se o villor da linha b f..:.r 'upclior ao da li1_rha d~ ~ocê (t",tli ,,[.~!f1ado au rccr'l_lhin~rnto e ao preençhirncnto do Modelo Trimestr~l). 

OlliENTAÇilll l1<,·1'1lEENC!liMENTO 

Você de~u fa:zc:r ~~ .... du_l." •. ~_n~ttl para o Prrr.ncitimcHIH ll.1 (J; ~lar.tç.;:io --Modelo Coo~p!uto tlt' 1988, para oLter os esdarecimenlus 
complen~ntarc~ sobre 11 c!assilicaçã0 dos rendimt•nu)~, c utili.::<!ç,'b d:n t!cduçõr5 c ab:rtímentos co"lst<Hrtes do_ Modelo _irimestral. __ _ 

As instruções a 's2guir reportam-se, de maneir-a StlCil.úa, a _ÓÇ!_\t;'rmitJi!du-; itl!ns do r,.-, ode-lo 1 rimcstral pnra f~ilitar seu 
prcenchirrt('IIIO. ' 

Preencha à mâquina ou em !eira de form;, de maneir<l lr·•:rwl. 

RENDIMENlOS PERCEBIDOS NO TRIMESTf1E 
Neste quadro indique os rendirmintm claHificaJOs ~gupdo a sua n~t'urtoza. 

• Se você é aposentado, tranderido para a reser~a Tcmunel<•da ou rrform.1do e tenha 65 aro os nu mais em 31.03,88, pode exduír 
a quantia de Cz$ 47.250,00 dos rendimento-; da Cédula C- linh,:. 02 ~.., p;~gos por pP.>soa jurídica de direito público. 

• Com1dcrc cwno rendimentos da Cédula G, o menor vcd<.r <lpurado entre 15·::. desses rcPJTmentos ou o valm dos rendimentos 
drmínurdo das despesas_apuradns na escrituraç:l'o que mantiver. 

• No caw de rcndmt>n1os da Cédula li autcridos por pi!S!Wo:\S li:>te.1S, •'<1!'. regiões de Garimpo e por garimpeiros rna1,ictJiados, considere 10".0 do valor prove· 

nlenlc da vtmd<~, a empresas legalmente t.abilila_das, de mula is preciosos. r('d• ~~ prcdosase semipreciosas. 

OF.OUÇOES DA Ct!DULA C 
Gastos de transporte c estada fora do locar de residência -linha 1. 
Referem-se a gestos pe$soais da paHa!ilens, alimentaç5o e alojamC!:Ho cfeluados por caixeiro·viaj.mte, limitados a 30~~ do rendimento. 

Despesas judiciais para receber rendimentos 

SSo despesa~ com ação judicial nece~sárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, não inC!enl:zadas. 

DCOUÇOES DA C~DULA O 
& voe~ c:.:~i:..;r:;;ü !..i•· v ::::a:x:., -p..-..:Jt.;'á--01;.1.:1• ~~: d~;:!J..,Jir o u.;.o(vc v«ÍOI <:nu~ <l~ t.h:~--p.:=!t<:!~ conli:.tuih:.:;;das e a suma das deduções s~n 
comprovação das linhas 15 "' 1 E> + 1 7. 

DEDUÇÕES DA Ct!OULA E 

~ja dcxluçli~ da CCdula E vocé pod('J.! OrlJilf pelo ma.•orvn:or cntrf;!_<!O'ló dQ_r~rn.ti~nro ou_ a sGma das despesa:; eSC1'ilur 3das em li~ro ca1xa. 

ABATtMENTOS 
Declarante com mais de 65 anos em 31.03.88 
Este abatimentc- pode ser utilizado desde que você nã_o tenh<~ se beneficiado da exclusão de Cz$ 47.250,00 dos rendimentos da Cédula 
C (linha 02}. · 

RENDA LfOUIDA - liNHA 31 
Subtraia da linha 08 CY.. resultados das linhas 14, 18, 25,26 e 30. 

CÁLCULO DO IMPOSTO NO TRIMESTRE - LIN!IA 32 

Aplique a Tabela Progressiva abaixo conforme a sua faixa de renda líquida. 

IMPOSTO. RfTIDO NA FONTE - liN~A 33 
Indique nesta linha a soma das retenções __ do imposto de renda efetuadas por suas divers<~s fontes p1gadc>ras. 

RECOLHIMENlO MENSAL - UNHA 34 
Indique nesta linha a som:e~ dos -recO!Iiinlf:-riios O,Cnsais efetUiidos no trimestre. 

DIFERENÇA A RECOLUER - LINHA 35 
Subtraie d01 linha 3:2 u:. remltados das linhas 33 e 34. O valor <~porado de~e ser recolhido até :?9.04.88 cm quülquer banco da rede 
errecad~dora eh: tributos federais, utilizando o formulário DARF em 3 vias, preenchendo-o conr o côdigo de receita 0246 com a 
e~,pecifiCGç~o ''IRPF - Complt!mentação Trímes[i"al" 

Clanc Rcod:a ll<;uid:cl•imHtut AJiquota_ P:arc.l:a e 0\tei\lldr 
d., R•nd• c .. " C•S 

01 AoO 3G.OOO.OO hcoto 
02 o. :_t6.001.0<J ~O.l)(!O,ÇIO 10 3.600,00 
03 -oe 9-0001,60 180.000.00 15 8.100,00 
04 o. 180.001,00 300.000,00 20 11.100.00 
os D• 300.001,00- 450000,00 » 32.100.00 --
06. o. 450.001,00 600.000.00 -36 54.soo.o_g · 
07 Do GOO.OOt,pO . 750.ÕOO.OO -- 35 64.(;00~00 
08 o. 750.001,00 • 9õ0/I(!Q.OO 40 122 to.o~oo 
09 Aeima d< 900.Óil0,00 .. 1G1.100,ào 





.Maio de 1988 . p1ÁR16'o0: CbNGRÊ5SCfNAêíONAL (Seção II). QUarta-feira 25 1497 

comandado a criação "de uma ho1dlng dt? 
empresas fantasmas em seu Estado. As em~ 
presas, mesmo não existindo, t~riam sido 
amplamente favorecidas com incentiyos fis-
cais do Governo." ~ 

Esta é uma nota plantada por S. Ex' Ele não 
assume a responsabilidade pelo que diz. Está lá: 
.. uma pessoa que teve acesso ao dossiê" -esse 
famoso dossiê com que ele ameaça há tanto tem
po os senadores, diz que vai apresentá~Io, faz uma 
palhaçada nacional. Porque se ele deseja falar, 
ac~ que poderia pedir ao Governador José Apa
recido a cessão daquele circo que está montado 
na Esplanada dos Ministérios, para lá fazer as suas 
palhaçadas. Que me perdoem os verdadeiros pro
fissionais com esta sugestão que faço,· de alguém 
que não merece ocupar o espaço· que é reSerVado 
a esses profissionais. Hoje, encaminh~i ao Jornal 
uma simples declaração, desafiando: o' Ministro 
das Comunlcações-ã que provasse qualquer des-
sas acusações. Dissesse, p-rimeiro, qUe tehho ãl
guma holding, se alguma empresa fantasma 
criada por mim recebeu recursos do Banco do 
Estado, ou se tiveram incentivos fiscai$ do Gover
no. É fácil para ele, pois é Ministro deste Governo 
e tem todos os órgãos de investigação para servi
rem de amparo para que apresente essas provas. 
O Banco do Estado está lá,. sob interVenção do 
Banco Central. Então, é fácil para ele; mas n~o. 
ele não quer provar nada, não quer declarar nada, 
só publicar notas em coluna amiga, porque sabe 
que não tem nada para provar. E aqui me Permita, 
Sr. Senador, e me permita fugindo muito ao Regi
mento, de prolongar o meu aparte, mas 6 Banco 
Central, e eu tenho os_ docUmentos, para quem 
quiser ver, em certidão declara que "do relatório 
do inquérito promovido pelo Banco Central no 
Baneb e nas instiblições financeiras Controladas, 
não consta o meu nome nem existe qualquer 
citação a meu respeito. O presidente do Conselho 
Diretor do Baneb, também em ce_rtid,ão, informa 
que não constam dos registres do grupo Baneb 
operações de crédito ou financiamentO pendentes 
de liquidação- ou que estejam em situação irre
gular- em meu nome ou da Corc:ovado Agrícola 
Uda; da qual participo corno sócio. Não consta 
também minha participação direta ou indire~ em 
qualquer outra empresa r~sponsável por mutuo 
junto àquele conglomerado. Agora, Sr. Presic:lente, 
já que o Sr. Ministro_da~ CQni.ufiiCàç'ões-qllédálar 
sobre o Baneb, S. EXt qUe venha explicar à Nação 
a aquisição de debêntures da empresa pesqueira 
Porto Seguros S.A., de um sobrinho de S. ~. 
no valor da época, isto é, em 1984, de dois mi
lhões e meio de dólares, que até hoje não foram 
pagos. ESSe einPféStfrilo fOi autorizado por um 
diretor imposto pelo Ministro ao ex-Oovernador, 
o mesmo diretor que, por coincidêilciéi, é hoje 
diretor do jornal do Sr. Ministro das: CorTiU-níÇa
ções. Sr. Presidente, sobre outro.s rombos do Ba
neb, o Sr. Ministro das Comunicações terá que 
explicar no futuro pOrque, ao contrário do que 
ocorre com as a_cusações de S. Exi'~. que posso 
desmentir, como também os Senadores José lg
nácfo Ferreira e Carlos Chiaielli_ou corilo qualquer 
outro senador. Quero ver s; EX' de_s:rnentir o que 
m acusações levianas para serem desmentidas 

· amanhã. por isso mesmo não trago· aqui muitas 
coisas que são propaladas por a~ mas só farei 
afirmações quando tiver a certeza de qUe lião 
serei desmentido. E-S. Ext que verih.:i -dizer se 

é ou não verdade que o seu parente deu um 
prejuízo ao Banco do Estado da ordem de 2,5 
milhões de dólares. 

. O. SJt •. JOSÉ I<:}NACIO FERJtEIAA - Sr. 
Presidente, vou terminar, mas- eu pediria vêrlia 
apenas para dar um aparte ao eminente_ Senador 
Gerson_Cama.W.. que estava me pedindo desde 
antes, .e encerrarei_ o meu pronunciamento. 

O Sr. Gerson Camata- Nobre Senador José 
lgnácio Ferreira, para que não fique pairando uma 
meia verdade na fala de V. Ext, seria interessante 
me permitisse re-gistrasse que o Presidente da 
RepúbUca não nomeou um anestesista para aPre
sidênda da CST no Espírito Santo.- V. Ex' sabe, 
e acompanhou, nas discussões que tivemos na 
BanCada, o esforço para tirar da Presidente da 

' companhia o Dr. Arthur Carlos Gerhardt Santos. 
Um esforço que veio já de quatro ou cinco anos 
-atrás e que se solidifiq)u, tomou volume, tão logo 
õ atual Gov~mador assumiu o Governo do Espi
-rito Santo. E V. Ex' sabe que, tomando-se impos
sível a presença do Dr. Arthur, por razões outras 
que-não políticas, a Siderbrás designou um ex-De
putado estadual, ex-Pr~sidente da Assembléia Le
gislativa, ex-Vice-Govemàdor e ex-Governador do 
Estado, com uma larga experiência administra
tiva, e que teve uma acolliida favorável em todos 
-os escalões da empresa, e que já começa a soer
guer-se só com este gesto, e que já viabiliza, com 
apenas uma semana de posse do Dr. José Morais 

:-·~nretrte da empresa, seu segundo estágio, que 
vai fazer com que aquela empresa pague ao Go
verno do Espírito Santo, assim- que concluído, 
mais tributos do que todo o Estado paga hoje, 
representando para o Espírito Santo um enorme 
passe:), riam volume extraordinário da sua arrec:-a-

--dação, que, bem aplicado pelos futuros Governos, 
ptõpidará um grande desenvolvimento económi
co -e, principalmente, social. Este, o ponto -que 
coloco no discurso de V. ~.para que não fique 
-uma nota de desmerecimento ao trabalho que 
o atua1 Presidente já fez tanto ao Espirita Santo 
quanto ao seu Governo. 

OSR.JOSÉIGNÁ.CIÓFERREmA-Muito 
obrigado a V. EX' 

- -Sr. Presidente, vou encerrar o meu pronuncia
mento e fazendo, inclusive, o registro dessa repul
sa veemente para o futuro, porque o Sr. Antônio 
CãrlóS- Ma9ãfhãe5 não tein o direito de trazer Os 
seus infortúnios pessoais, os seus problemas de 
vida Pessoal, que podem se ter agravado, não 
sei por quais razões, para a órbita da politica. 
Tenho condições de ser muito majs d1,.1ro e -muito 
mais incisiVo com relação ao_ Sr. Antônio Carlos 
Magalhães. Que ele saiba que sou um homem 
que sabe repelir essas coisas embora não use, 
como S. Ex' tem usado covardemente os meios 

_de çomunicação de que S. Ex' dispõe, na condi
ção de Ministro de Estado. 
:Sr. Presidente, essa luta é muito desigual. Com 

_relação __ a_rnb:o, _espero que S. Ex' compreenda 
que sou um homem que respeita as pessoas 
quando também é respeitado, não aceita moleca
gens, não aceita insinuações desse tipo, deixando 
no ar sUsPeitas. Quero que S. Ex' saiba que sei, 
posso ·e devo repelir, com muita justeza_ e com 
muitâ 'finneia, as agresSões ou insinuaçõ~s que 
façam à minha honra. Espe"io que esSes fatos 

-tiãõ se repitàm. Para que não se tenha a oportu
nidade dolorosa, lamentável, chocante até para 

n6s mesmqs, de trazer a esta Casa, aí, sim, o 
retrato de corpo inteiro da pessoa que é o atual 
Ministro das Comunicações. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Dírceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Seitador Mário Maia, 
como Uder do PDT. 

OSR. MÁRIOMAIA(PDT -AC. Como Uder. 
pronuncia o seguinte disCW"SO. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Srs. SEinadores: 

A Casa é testemunha do empenhç;, que, como 
Representante do Estado do Acre, temos tido com 
relação aos problemas, às proposições, às mensa
gens a esta Casa enviadas, propondo empenho 
a recursos destinados àquela (Jnidade da Fede
ração. 

Nesta legislatura, o atual Governador encami
nhou, por intermédio da Presidência da República, 
bem como o prefeito de Rio Branco, algumas 
proposiÇões pedindo autorização de crédito para 
endividamento do Estado a fundos da Caixa Eco
nômica Federal e do FAS. E todas essas propo
siç9es aqui chegadas têm tido o nosso aval, a 
nossa concordância e recebido o nosso empenho 
para a autorização dessas verba_s, para que sejam 
liberadas o mais rapidamente possível 

É uma atitude deliberada nossa, Sr. Presidente, 
'Srs. Se"nadores, não criar qualquer obstáculo aos 
recursos que são procurados e carreados a meu 
Estado, mesmo sendo um Parlamentar de oposi
ção ao Governo, ao GOverno- Estadual e ao da 
Capital, do Município de Rio Branco, ambos nos-
sos a~ersários. __ Mas, como costumo dizer, em 
nossa identidade política, na filosofia de nosso 
tral>alho político, não temos inimigos, Sr. Presi· 
dente, e sim adversários, e adversários eventuais. 
No momento, somos adversários do Governo do 
Estado do Acre. Temos procUrado ser adversário 
leal; temos procurado agir com a responsabili
dade que o cargo nos exige, com respeito aos 
intereSses soberanos do Estado; colocando as di
vergênCia~.- PeSstiãis -de lado e agindo aqui, junta
mente -com oS Senadores Nabor Júnior e Aluizio 
Bezerra, do PMDB, no sentido de um trabalho 
fraterno, de um trabalho efetivo e coordenado 
em fãVor dO Estado do Acre. 
~- Presidente, temos em ~ãos vários projetas 

de empréStirilO que-têm obtido autorização desta 
Casa, como o _qu~_-raço referênda: Mensagem 
da Presidência da República de 1987, Projeto de 
Resolução do Senado de n9 42, de 1987, que 
ratifica resolução do Senado em empréstimo iil
téllO para a Prefeitura Municipal de Rio Branco, 
em OTN, para obras populares que estão em 
realizáção por aquela prefeitura. O projeto foi 
transformado em. norma jurídica e está tendo o 
seu curso burocrático narina!. 

TemoS· outro, de origem da Presidência daRe
pública,_ de n9 366/87, Projeto de Resolução do 
Sehado da República, de 1»-12-87, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Rio Branco a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzadOs, a 386.4478,5 OTN, junto à Caixa E_conô
mica Federal O Relator deste projeto, Sr. Presi
dente, nobres Srs. Sen_adore_s, fomos nós e relata
inõs favoravelmente. Este projeto foi transforma
do em nom1a juridica-e está tendo o seu curso 
burocrático normal para:-que- a -prefeitura receba 
o dinheiro e realize a obra. 
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Outro Projeto, Sr. Presidente, de origem da Pre
sidência da República, de n9 35/88, relatado pelo 
Senador Aluízio Bezerra, que autOriza ao governo 
do Estado do Acre a contratar operação de crédito 
no valor, correspondente, em cruzados, a 1 milhão 
e 200 mil OTN,junto à C~ Econõm.tca Federal 
Este-pleito foi primulgado pelo Senado, e é a 
ResoJução do Senado_ Feder_al_cte n~> 29, de 1988,_ 
transformado, portanto, em norma jurídica, e está 
tendo o curso norma] nas repartições adequadas: 
na Caixa Económica, no FAS, etc. 

Temos _outro Projeto, relatado pelo Senador 
Aluizio Bezerra, que autoriza o Governo do Estado 
do Acre a contratar operação de crédito no valor 
correspondente a 1.878.697 OTN_junto ~-Caixa 
Econômica Federal Também transformado em 
norma jurídica, portanto, tendo a sua tramitação 
burocrática e o Governo tem que tomar as proví
dêndas para receber esta importância e dar o 
destino que o programa alega. 

Ainda Projeto, Sr. Presidente, que autoriza aPre
feitura Municipal de Rio Branco a contratar opera~ 
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 30.075,18 OTN junto à Caixa ~nôrnica 
Federa1, para a Prefeitura Mllnicipa1 de Rio Branco. 
Resolução do Senado Federa] de 11'131, de 1988. 
Também transformado em norma jurídica e ten-
do a tramitação normal. . . 

Projeto, n9 77/88, Resolução do Senado Federa] 
de 19-5-88, relatado pelo Senador Alutzip Bezerra,. -
que autoriza o Estado _do Acre a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, de 800 mil OTN juntoà Cai.){a Eçonômica 
Federal e pronto para entrar na Ordem do Dia 
e a sua votação adiada, por falta de quorum para 
a realização da sessão. 

Por fim, um projeto da Presidência da República 
n01 78/88, do Senado Federal de 19-5--88, relatado 
por nós, que autoriza a Prefeitura Municipa1 de 
Rio Branc:_o a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 31.927,87 
OTN junto à Caixa Económica _Fed,era1, pronto 
para a Ordem do Dia e sua votação adiada, por 
falta de quorum para a realização da sessão. 

Ora, Sr, Presidente,_ estamos apresentando_ es
tas considerações toda_s, com as minúcia,s de in
formaçõe& e lendo, o documento que nos foi for
necido pela Secretaria da Mesa do Senado," para 
ficar patenteado_ que estamos sempre atentos e 
cooperativos com todos aqueles feftos que dizem 
respeito a interesse do E~stado_ gq Ac.f!!. 

Não padenlos, Sr. Presidente, tç.das as vezes 
que o Sr. Govemadqr vem a Brasília, dar conse
qúênda a essas normas juridicas aprovadas pelo 
Senado, acompanhar ·s. Ex' para vê-lo apor nos 
documentos os convênios que celebram estas 
autorizações. Esse é um trabalho burpcr{rtico dos 
seus assessores jurldicos, dos secretários de Fi
nanças e de Planejamento, e cabe, _naturalffiente, 
aos parlamentares do seu partido prestigiar o go
vernador nessas suas andanças pelos Ministérios. 
Mesmo assim, em sendo do interess.e. dq E$ado, 
do Acre, sendo convidados a participar da cara
vana de S_. Ex', se achar necessária a nossa pre-

Acre para fazer uma Jogada política, fazer declara
ções públicas indevidas e des1eais para este com
panheiro de oposição. 
_ Essas_ nossas r;;onsiderações, Sr. Presidente, 
São à propósito de uma matériã estampada num 

_E_rn~fidoso do E~~~ _Qo Acre, que dá notícias 
-tetv:l_enciosã.s, defendendo sempre O -Govemo e 
exaltando os seus feitos e não feitos, sob o título 
"FJaviiino acusa PDS de prejudicar o Estado do 
Acre", 

NãQ ~emqs procUração para defender o PDS. 
absolutamente, más estainos fa1ando que, sob 
esse titUlo, vem inserida maliciosamente uma no
tíciã, procurando intrigar-nos Com a pop~u1ação 
acreana, como- se estivéss_emos aqui não só a 
dificultar, rrias, como-urrr irresponsável, a não ter 
inter-eSse pelas coisas do meu Esfu.do. , 

Lemos apenas o tópico qúe interessa à_nossa 
- argumentação: 

"O GoVemãâor Flaviano de Melo, em en
trevista ao prog!'amà "Gente em Debate", da 
Rádio Difusora, afirmou que o seu Governo 
pode ser dividido em dois momentos distin
~s: antes g-d.epàis do últimO dia 16, quando 
ele asSinOU em B-rasíJia os -contratos- Para 
obras d~ inVestimento básico no valor de 18 
bilhões de cruzados."_ - - - · 

Diga-se de passagem, Sr. Presidente, ratific:::an
dO o que dissemos anteriormente, que esses con
vênioS são resultantes do nosso trabalho, do nog. 
50 aval, do nosso apoio e da liberação que coÍlse
guimos fazer aqui no Senado, inclusive é testemu
nflà a Casa de que_ nós três senado_res, a1gumas 
vezes, fizemos um traba1ho de convencimento 
da Liderança do PMDB para proceder a wna in
versãO_ da pãuta, para que a matéria pudesse ser 
aprovada, porque quem está f~r:tdo obstrução 
_n_~ "Casa contra os empréstimos municipais e 
-~duais nã_o é o IDT e, sim, o PMDB. 

Se há algum obstáculo à aProvaçãõ dessàs ver
ba~ é_opartid_o de S. ExtoSr. Governador F1aviano 
de !"'\elo, que estaria_dific1,1}tando a liberaÇão- das 
ref~Jidas verbas; pois nós mesmos da Oposição 

_ ~temQS_ajudado os oossos coJegas AJuizio ~zerra 
,e.~<!)Jor Júnior é!-_ convencer os onossos compa
-riheiios. dadas as dificufdãdes do Acre, e. mUitas 
~es. faze~ _a inv:_ersão da matéria da Ordem do 

_Dia, para que a matéria seja apreciada~lendOCon
seguido a consideração e compreensão dos nos
sos_ par:es nesse preito. Portanto, essa quantia é 
-~~W~-~ _d~ _liberc:_çãp,d_e .Y:~r~,4o_ p_Çsso _tf:a-
b_~_J::IQ conjugado. _ _ __ 
-' Ço~tinua, então; o c~erltário ·de S. Ext,-porque 
seriam suaS_ palavras, posto que as mesma& esta. o 
~ntre._ aspas: 

"' , .... A grande importância destes convênios" 
-=-- '"""'-destacou F1aviano- "é que eles são para 

- investimentos imediatos, permitindo ao Go-
verno atacar com -firmeza os problemas do 
Estado e, ainda, gerando milhares de empre
gos-cüretOs e_in_diretos, movimentando a nova 
economia". 

senÇ., para agilizar a elaboração deSses convê- _Aavia-no voltou a destaçar o apoio da bancada 
ruos, não faltaremos com a nossa presença._ É __ federal do Estado, sem distinçãO partidária ... 
que não somos convidados a acompanhá-lo e Se efe tivesse terminado aí, estaria muito bem, 
não vemos essa obrigação; a nossa obrigação porque-e uma verdade. Toda a bancada, tanto 
está cumprida aqui, no Senado. . - _na c:_ãrb.~ra, c6mo--il.à Senado -principalmente 

De tudo isto resulta, atualmente, mais de 18 aqu~ -no Senado, porQue objeto de_ autorização 
bllhões de cruzados, que S. Ex' agora volta ao . do Senado esses empréstimos - tem agido -
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e invocamos o testemunho do $enador _Aiuízio 
Bezerra e do Senador Nabor Júnior, que não está 
presente, e da Casa inteira, para endossar o nosso 
esforço, o nosso voto e a nossa presença- para 
dar quorum para aprovar a matéria. 

Continua a notícia: 

"Flaviano voltou a destacar o apoio da ban
cada_federal do Es~do, sem distinção parti
dária, ressalvando que apenas o Senador M~
rio Maia se omitiu por completo na luta pela 
obtenção dos recursos." 

O Sr. Aluízlo Bezerra- Permite wn aparte, 
Senador Mário Maia? 

O SR. MÁRIO MAIA-Dacilii a pouCO. ilobi-e -
Senador Alufzio Bezerra. 

Não queremos crer que essas palavras tenham 
saído da boca de S. Ex' o Sr. GoVernador. Inclu
sive, quando a~ matéri~ são aprovàdas aqui, não 
há falta de informação, porque telegrafamos, 
mandamos telex, juntamente com nossos pares, 
do que aprovamos na Casa._ _ 

Preferimos acreditar .ciue s_ej8 uma InserÇão do 
jornalista, colocando na bOCa do Governador essa 
consideração desairosa a nosso respeito, pois não 
acreditamOS; que S. EX' cometesse essa. desleal~ 
dade,-Poi-Que,-mais do que urria_d_esJe_aldade, seria 
uffia leviandade do __ Govei-rjã"do_r_ .faz~r essa apre
ciação que não corresponde à verdade, sendo, 
portanto, uma apreciação leviana, para não dizer 
mentirosa. 

O 81'. Ahúzlo Bezerm- Penni~ um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu __ Cameiro) -
Lembro ao ilustre Senador que o seu tempo está. 
esgotado, e que ainda há oradores inscritç>s. 

Ó SR. MÁRIO MAIA-Sr. ~i-esiderlte~ acata
mos a advertência de V. ~ e pedimos qüe tenha 
mais um pouco de paciência, parã que possarriOs 
explanar esta nossa matéria e, como tínhamos 
outra de igual importância, mas dado o adiantado 
da hora e em respeito aos demais oradores inseri~ 
tos, pedimos a V. EXt, Sr. Presidente, deixe desde 
já a nossa inscrição como li_der~ e amanhã, como 
o primeiro inscritO, poder continuar a matéria. 

-Concedemos o aparte ao nobre Senador Aluízio 
Bezerra. 

O Sr. Aluído Bezena ___:NObre Senador Má
rio Maia, a matéria que V. Ex' apresenta ao plenário 
desta Casa me traz ao_microfone de apartes, para 

.le_1Lar esdarecimen!:os a V. ~ e_ à Casa, acerca 
do qUê' acaba dé .meóclônar~ Em-· primeirO lUgar, 
o nobre Govemado_r Flaviano Melo, que está tra
b~hando_com grande afinco para resolvei- os gra
ves problemas do_Estado, tem-se preocupado e 
se empenhado, com integral dedicação, na busca 
de solução para os graves problemas do nosso 
Estado. Neste sentido, o seu esforço se expressa 
através de recursos que v_em obtendp n_os órgãos 
federais, depois de uma luta muito dura e _diante 
de um gravíssimo problema que enfrentamos to
dos nós, que foram as enchentes, _que se consti
tuíram na grande catástrofe deste ano para o Ar.re. 
A partir da ação imediata dO Governador, procu
rando, através de apelO dirigido a todas as autori
dades federais e com p apoio da bancada federal, 
e sem distinção partidária a esse apelo, conse
guimos sensibilizar e hoje estamqs colhendo fruR 
tos nos órgãos da administração P,úbUca federal, 
no que diz respeito a recursos pata recuperar os 
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prejuízos causados por essa catástrofe à econo
mia, à população e ao processo de desenvolvi
mento do nosso Estãdo. Esse dinamisrilo do nos
so Governador, o esforço contínuo seu e da sua 
administração, apoiado pela bancada federal, sem 
distinção partidária - do Que sou teStemunha, 

o papel extraordinário da administração do com
panheiro Flaviano de Melo e, por outro lado, fazen
do jus ao trabalho de V. Ext aqui, nesta Casa, 
no apoio às reivindicações e aos projetas que 
tramitam nesta Casa em favor do Acre. 

aqui, neste Plenário -, por isso, abro um parên- O SR. MÁRIO MAIA - Agradecemos a V. 
tese, para ressaltar o caráter especial da colabo- EX' o aparte.- Não poderia ser diferente a decla-
ração do ríobre Senador Mário_ Maia, que tem ração que V. Ex' acaba de fazer, posto que nos_ 
tido, com relação às matérias em tramit~~ão nesta conhece de muitçs anos de luta e sabe da nossa 
Casa, relacionadas _ao bem do nosso Es;taçlo, tQdo _ correçãõ nQ trato d~ coisa pública e como pro cu
o interesse e procurado trabalhar conjuntamente ramos fazer a nossa oposição no campo das 
com a bancada do PMDB n;:~, busca de que sejam idéias, não nos servindo de argumentos estreitos 
agilizados os procedimentos de aprovação dessas de injúrias ou calúnias, como as que estão insi~ 
matérias. Dou esse testemunho nesse ,momento -o:uad.as_nçjomal. De qualquer forma, está solo-
em que faz V. Ex" um prOnunciamento acerca cada na boca do Governador a afirmação de que 
da matéria publicada no jornal A Gazeta do Acre nos estávamos omitindo por completo na luta 
e procurarei levar aos diretores desse jornal essa pela obterlção dos recursos. V. EJc-9, então, vem 
observação de que o que está aí declarado com corrigir esta apreciação errónea e, como afirmou, 
relação ao fato de que V. Ex' não tem colaborado não só nesta oportunidade, aqui dentro desta Ca~ 
c.om o Acre no apoio às propostas e às propo- Sa, maS fora dela, como foi o caso da liberação 
sições que dizem respeito ao interesse do nosso de recursos para a comercialização e financia~ 
Estado, seja nos 6fgãos da administração federal, mento da borracha, onde nós todos, pessoalmen~ 
mais especialmente aqui nesta_ Casa, Carece de te, fomos juntos, inclusive as bancadas de todos 
reparo. Na realidade_,_ V. EX' tem procurado tanto os partidos, a bancada do Senado completa, com 
a mim como ao Senador Nabor Jónio~ para bus- a nossa presença, fazer gestões junto ao superin~ 
cannos um trabalho conjunto e agilizarmos o en- tendente daSu_dhevea, naquela ocasião, e ao Pre-
caminhamento das matérias de interesse do nos- sidente do Banco do Brasil, para que -tambéll\ 
so Estado nesta Casa. Levarei tam_bém ~o campa- liberasse igual quantia de recursos para a comer~-
nheiro Flaviano de Melo, que tem tido uma admi- cialização deste produto do nosso Estado. 
nistração muito arrojada e entusiasta.A.suajuven- .. Portanto, 0 nosso empenho é constante e não 
tude, como Governador, se expressa nOs atos,ad- será por essas insinuações malévolas que nos 
ministrativos com bastante determinação e traba- vamos coloc:ar numa posição inferior, subalterna, 
lho em favor do povo acreano. Nest~ sentido, de retaliação. Não nobre Sr. Senãdor Aluizio Se-
quero crer que o expressa o jornal A GQe~ zerra e demais Srs. Senadores. continuaremos 
do Acre com relação a esse destaque de que da mesma forma trabalhando e procurando liDe-. 
V. ~não estaria colabo(ando com o GPvemador iar os recursos para o nosso Estado. 
do Acre, como os demais membros da bancada Aqui lembramos que a calúnia é aquela coisa 
do Estado, tanto na Câ:i:mir_a como n9 Senf!do, que depois de solta é multo dificil de ser desfeita. 
é um equívoco e não faz jus ao trab~ho de V. Lembramos aqui, com a licença do Sr. Presidente, 
Ex" no apoio às matérias que aqui tramitam. Por- para amenizar, uma comparação: uma criatura 
tanto, essa declaração, que vem logo ,depoi~ do morava muna cidade do interior e era muito feia 
que é citad~ pelo Governador, não ~rei?, tampOu- - e tinha inveja de outra moça, muito bonita, cuja 
co, tenha Sl_do do Governador FlaVJan9 de_l\'\eJo, beleza era proclamada em prosa e em verso cor~ 
porque S. Ex'- tem ~estacad_o continuam~nte .9 • - tejada por todos, mas era de uma honradez e 
apoio~ que tem receb1do da_!>anc::ada federª!, tani:Q_ de uma honestidade a toda prova. A moça feia 
na Carnara como. no Senado, às propo~ ~o tinha inveja e levantou inúmeras calúnias acerca 
seu _Governo trarr.:utando nos órgãos ~ a.~1ms- dessa criatura, que, tinha uma vida misteriosa, 
traçao fed~ral, na_o fazendo ne~huma disti_nça.ç uma vida noturna, visitas, e se encantava para 
com relaçao à mração partldána dos membros fazer coisas que a pequena sociedade reprovava 
da bancada federal do Acre nesta C~ como moralmente. E a cidade passou a acreditaf-naqui~ 
na Câm~ra dos Dep~dos. Po~nto, crfJO e e~u . Jo.A criatura se viu. tão pressionada e tão anate_ma~ 
convencidO de que e muit_Çl ma1s um a~;pecto pes- tizada pela sociedade que não teve mais condi~ 
soa,! do comentarista do jof!lal do que uma deda~ ções de sair de c;:asa, não podia nem chegar à 
raçao do Governador FlaVJ~no de Me,19, porque janela. porque todos faziam considerações desai~ 
contraria esse apêndi:e como aí col~)c:ado, ao rosas __ acerca da criatu_r:a, que aquela beleza toda 
glob~l da sua ?-eclaraçao e o que S. 5' nos tem apenas_ encobria uma vida desregrada e imoral. 
repetido, continuamente! ~s conve_(s~s e; tam- Então, a moça não tinha mais condições de per-
bém, nas declarações pubhc:as para a rnprensa. manecer ali e teve que se mudar, ir para plagas 
Era este o meu aparte, de um lado, destacando distantes e desconhecidas, desapareceu. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Lembro ao ilustre orador que seu tempo está es
gotado e que as Uderanças têrn o_ privilégio de 
falar a qualquer momento da sessão. Apelo para 
que esse aspecto do Regimento seja respeitado: 
o tempo. 

O SR. MÁRIO MAIA- Vamos terminar ago
ra, Sr. Presidente, respeitando V. Ex" 

Terminando essa iJ:nagem; depois que a moça 
saiU, ficou com a moça feia o rf!rriõrso. E cOmo 
a- consciência é a- espiã de Deus dentro de n6$, 
esta consciência martelou tanto dentro da inteli
gência da moça que ela foi ao Padre confessar-se 
e_ dizer_ do seu trem.e.nc;l.o ~ monstruoso pec:ado, 
que aquilo tudo que tinham falado da moça bonita 
era mentira, porque ela era uma santa realmente, 
era testemUnha de sua vida correta, e pedia que 
desse a sentença e desse o perdão, e qual era 
a sentença que ele dava. 
_ EntãO,_ o padre disse o seguinte: Você pega 
um -pãtO e sobe à torre da igreja e, lá de <::ima, 
depena o pato e joga as penas; quando o pato 
estiver desnudo, junte as penas e as coloque no 
pato novamente. 

Ela perguntou: Padre, como vou fazer esse_ mi
lagre? 

E ele respondeu: pois é, minha filha, assim é 
· ã calúnia, nada posso fazer. A calúnia é assim: 

uma vez espalhadas suas penas, nunca mais po-
deremos juntá-las. . 

De modo que gostaria que o argumento de 
V. EX' Senador Aluízio Bezerra, c::hegase aos.ouvi
dos de S. ~ o Sr. Governador e, mesmo que 
S. Ext não pudesse reparar os males que _um_a 
declaração como esSa faz. pelo menos pudesse 
amenizar, porque se trata de uma calúnia e de 
uma mentira 

O Sr. Aluízfo Bezena- Compreendo o pro
blema do tempo, Sr. Presidente, mas gostaria de 
fazer um fecho. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Apelo para que o tempo seja respeitado. 

O Sr. AJuízlo Bezerra- AcrecUto que o Go
Vernador Flaviano de Melo nun<::a tenha dito essa 
expresSão. O que o Jornal atribui ao nobre Sena
dor Mário Maia carece de reparos por tudo que 
dissemos aqui, não somente pelo que fizemos 
como pelo muito que vamos fazer juntos. 

OSR. MÁRIO MAIA-Exalam ente. Estarrios 
lutando para isso. Esperamos, então, que S. Ex' 
o Governador desminta o que,_o jornal oficioso 
do GOverno disse. 

Assim, Sr. Presidente, encerramos nossas pala
was, agradecendo a V. Ex'- a tolerância e dos pares 
que me ouvem. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
MÁRIO MAL4 EM SEU DISCURSO: 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a: pa1avrn ao nobre Senador Roo~_do 
Aragão. 

Não é mais possível qUe esta Nação, conside
rada a 8• _economia do Mundo Ocidental, tome 

-~tü~Spequen:as e mesqutnhas como a que este 
-- :=-UOVem.O- está toinando com relação à Prefeitura 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB - RO. _de meu Estado. Com esse procedimento, o Oe-
Pronuncia o _segUinte discurso. Sc;im reyisào -do -~vemo não está~penalizando o Prefeito, ~mas sim 
orador.)- Sr. Pi"esident~. Srs, Seriad9res_: ~ )>optila~9_ ~a-Cãpital do Estado de Rondônia, 

Trago a esta Casa uma deilúnçia que OOn$idero · uma RQp_ulação estimada em trezentos mil habi~ 
grave. _ _ _ ______ __ __ _ tantes. 

A Prefeitura da Capital do meu Estado, Porto - -- Sf._ Presidente e Srs. Senadotes, tal atitude só 
Velho, foi incluída no projeto da SEAG. o·chamado diminui _a credibilidade do Governo perante o pc-
Projeto_ Mutirão__,____Ag:ora, recebo um colT!unicado vo brasileiro,~~-~ dim~u~.-que já não merece 
de S. ~o Prefeito da Capital, de que Porto Velho cr6ii!:o. 
nãoseriamaiscontempladaporesteProjetoM.uti~ A No_y_a_E~piíblica rião pode ficar na História 
rão, porque S. EX' teria d[to, através de um jornal, _d_~ ~Q_Yffi_regime prepotente voltado para 
que era favorável a um mandato de. 4 anos para a VO[}tade ~e meia dúzia d~queles_que, ocasional~ 
o Presidente Samey. ___ _ . . _ _me_nxet chooar~ ao_ poder. Não pode ficar na 

Ora, Sr. Presjdente, srs. Senadores, nunca. se ---~~~_ç;g_mo_I,UTI~_ Rep~lica que se instalo_u para 
viu tamanho despropósito, nem no regime autori~ tomar atitudes.menores; não pode ficar na História 
tário. Não é possível que o Governo, que Se diz . _deste País como um governo volta,ào para meia 
democrata, proceda desta maneira. d~ia de áulicos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não podemos 
ficar caJados diante de decisões como esta. Não 
se Pode implantar nesta Repúblicã a política feita 
no Nordeste, a política dos <::oronéis. 

Este GOVerno ciue aí está hão pode tomar a 
atitude de penalizar uma Capital e um Estado 
simplesmente porque o seu Prefeito disse, através 
de um jornal, que é a favor dos quatro anos. 

A minha atitude, Sr. Presidente, Srs. SenaOofes, 
desde muito ê conhecida por Sua Excelência o 
Senhor Presidente da República, desde a votação 
do _regirne até a duração do mandato. Sempre 
foi e sempre será de clare(':a. Não me curvarei 
a este Governo que i.ú está, a um Governo repu
diado pela sociedade brasileira, a um Governo 
que está no poder ocasionalmente. 

Minha atitude neste Senado, repito, Sr. Presf.. 
dente, Srs. Senadores, foi no sentido de denuncia 
as mazelas do Governo Sarney, dizendo que sou 
pelos quatro anos. porque assim reclama a. socie
dade brasileira. 
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Este Governo não pode ter atitudes mesqui
nhas como esta, pena1izando a cidade de Porto 
Velho. Não ficarei caJado, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, diante de tamanha_ injustiça. Porto Velho 
é uma cidade que necessita de recursos para que 
possa crescer, para que possa estruturar-se, e o 
Palácio do Planalto, através da SEAG, retira Porfo 
Velho, dizendo que o Senador de República e 
Prefeito da Capital são contra os cinco anos do_ 
Presidente da República. 

É um direito que temos. Se pregamos durante 
vinte anos a democracia neste Pais, o respeito 
ao direito de pensar, não é o Governo Saro.ey, 
não é o Governo de m~ia dúzi_a que se acastelou 
no Palácio do Planalto _que nos vai calar. Sou 
sim, Sr. Presidente e Srs. Sena_dores, por um dever 
de consciência, por urn __ d.ever Qe e.$ta.r junto ao 
povo, aquele que_ me elegeu, de dizer que este 
Governo que está aí não me.f~ce rJ!aiS a_c_o_pfiança 
do povo brasileiro. 

Sr. Presidente e Srs, Senadores, fica, pois, o-
meu repúdio contra essa atitude mesquinha e 
pequena de um Governo-pequeno, de um Gover
no que não tem mais o respaldo da sociedade 
brasileira, de um Governo· que a sociedade está 
pedindo saia já e ele insiste em ficar. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, vou continuar 
a denunciar os erros deste Governo, porque assim 
é o meu dever. Vou continuar pedindo recursos 
para o meu Estado, porque é precíso que aqueles 
que estão no Governo lembrem-se de que este 
País não é uma propriedade privada e que os 
recursos púbUcos pertencem a toda a sociedade, 
que os recursos públicos são destinados a atender 
a todo o Brasil e não só à meia dúzia daqueles 
que s_e abaixam, daqueles que curvam a espinha 
dizendo "amém". Sr. Presidente e S~s. Senadores_, 
sou de uma safra de políticos que só se curvam 
ao povo, e nunca a um Governo que está ai _à 
base da força, a wn Governo· que não merece 
mais o respeho da sociedade brasileira, a um Go
YefOQ qy.e _to:ro?l_ati_ty_Q_ey _rn_e§_gl!in_i"'!ªª--ço_mg -~sª-_~1 
penalizando uma população de mais de 300 mil 
habitantes. 

Sr. Presidente e Srs. Seiladores, mais uma vez 
repito: não me curvarei a essas atitudes do Palácio 
do Planalto, a um Governo que está descumprin
do o que pregou Tancredo Neves. 

O PMDB tem que tomar uma atitude séria, de 
grandeza, para repudiar atitudes pequenas que 
se estão tomando nos bastidores dp Palácio do 
Plana1to. Este partido tem a responsabilidade, 
com a sociedade, de diier basta ao Governo do 
Senhor José Samey. 

Era o que tinha a dizer, Si'. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a pa1avra ao nobre Senad_or Eàison Lo
bão. 

OSR. EDISOI'I LOBÃO (PFL-MA Pronun
cia o seguinte diScurso.)- Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, não haverá, no Nordeste, agricultura 
de produção ânua regular sem irrigação. 

Os melhores cientistas-, dentre eles Guimarães 
Duque, principe da lavoura acoi6Qica no Brasil, 
têm demonstrado que o fenômeno das estiagens 
temporárias e longas vence todos os desafios e 
submete, hoje, uma população de mais de trinta 
e cinco milhões de brasileiros à permanente an
gústia que toma essa atividade aleatória um_ do!Ooo 
rosa suplicio. 

temporárias e longâs venc::e ~d~s os ?e:afi~s e 

O Estado do Maranhão não foge à regra, por
que, na zona de transição pr6xima à região ama
zónica, tem metade do seu território situado no 
Polígono das Secas, a justificar sua presença no 
Conselho da Sudene. 

Com o próximo lançamento em Petrolina, no 
Estado de Pernambuco, pelo Presidente José Sar
ney, do Programa Piloto de Municipalização da 
Irrigação, peJo qual o Governo federal e as admi
nistrações locais divi_çlirão a responsabilidade na 
solução do problema, os projetes do setor serão 
organicamente planejados e realisticamente disci
plinados, para cabal execução. 

Foram a1ocados, para a execução do programa, 
um bilhão e quatrocentos milhões de cruzados, 
importância inicial, para este ano, devendo a tarefa 
ser imediatamente iniciada. 
· Dos cento e vinte municípios brasileiros a se

rem beneficiados, 14 se situam no Estado do 
Maranhão: Grajaú, São Bento, Imperatriz, Cod.ó, 
Caxias, Coroatá, Joselândia, Santa Inês, Vitória do 
Mearim, Bacabal, Pinheiros, Pa1meirândia, Arari 
e Pedreiras. 

Essas obras transformarão alguns municípios 
do nosso Estado em verdadeiros vergéis, em ple
no verão, com uma produção espetacular de ar
roz, o cereal que mais se adapta ao seu clima, 
Wém de feijão, milho e algodão da melhor fibra. 

Por isso, mais uma vez os maranhenses agrade
cem ào estadÍsta José Samey por uma visão total 
dos problemas da agricultura brasileira, sem es
quecer o Maranhão, cujas necessidades ninguém 
conhece mais do que Sua Excelência. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Mui
to b~m!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival 
Baptista. 

O SR. LO<IRIVAL BAPTISTA (PFL- SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente 
e Srs. Senadores: 

-A -Brazlllaii :..:.Arrú~ríCãn-chamoer-orcõiriiTJerc-e; 
Inc. promoverá, no próximo dia 26 de maio, em 
Nova Iorque, o 19'1 jantar anual durante o qual 
dev~rá outorgar o título de "Homem do Ano de 
1988" ....:...... Mao of the Year Awai'd. - a duas 
eminentes e dinâmlças personalidades que se 
destacãram cOmo lideranças exponenciais do 
empresariado brasileiro e norte-americano, res
pectivamente os S_enhores José Luiz Cutrale, Pre
sidente da Sucocitrlco Cut:rã].e SA, -e Roberto C. 
Goizneta, Chairman of the Board da The Coca-

-Cola Company. 
A!? !)omenag~ns_prest~das __ a esses dois empre

sários constitUem o reconhectmento das excep
cion_eJis--Contribuições dessas duas empresas, que 

- se~cofocam entre as maiores do continente, em 
face das dimensões económicas, comerciais e 
finanCeiras dos seus empreendimentos, negócios 
e atividade_S:_Il_Q âmbito das relações comerciais 
entre o Brasil 'e os Estados Unidos. 

O mencionado 199 jantar anual da Câmara Bra
sileira-Norte-Americana de ComérciO terá lugar, 
como de praxe, nos salões do Plaza Hotel, de 
Nova Iorque, e, à semelhança dos anteriores, 
conm:lt;yj um evento de crescente e extraordinária 
imPOrtância, decorrente da sua imensa repercus
são política e social e, sobretuto, pelo fato _de 
reunir centenas de personalidades representando 
poderosos segmentos do empresariado, da admi-

co~~ u~ ~vento de cr.escent~ e extraordinária 
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nistração, da polí~ica e _da economia ~os dois paí
ses. 

Convidado que fui para as solenidades de entfe.. 
gado Titulo de Horriem do Ano de 1988, e tendo 
participado de vários encontros anteriores promo
vidos pela Brazilian-Amerlcan Chamber of Com
merce, Inc., congratulo-me desde já com essa 
benemérita instituição. 

FeliCito õ Serih6r José-Luiz CUtraie peJa escolha 
do seu nome, na certeza de que muito contribuirá 
para aprimorar, ainda mais, os altos níveis do ex
celente relacioilalnerito político, econômico, co
mercial e cultural entre o Brasil e os Estados Uni
dos. 

De resto, é notória a sua excepcional liderança 
no concernente ao cong1omerado das empresas 
que dirige, revelando sua capacidade de trabalho 
como um administrador competente, dos que 
mais se dedicaram ao desenvolvimento econô
mico e comercial do Brasil, sobretudo no âmbito 
da captação de divisas. 

Associo-me, portanto, às homenagens que lhe 
serão prestadas como reconhecimento do valor 
excepcional de um empresário capaz e dinâmico. 

Finalizando, desejo enaltecer a Câmara de Co
mércio Brasll-Estados Unidos, presidida por José 
Roberto Azevedo, que tem ao seu lado uma equi
pe de autênticos valores que muito tem contri
buíQ_o para o prestigio cada vez maior da Câmara, 
assinalando dentre outros o desempenho, no seu 
quadr9 dirigente, de Vicente Bonnard e Uno Otto 
Bohn. (Muito bem! Pa1mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a pa1avra ao nobre Senador Nelson Car
neiro. 

O SR. I'IELSOI'I CARI'IEIRO (PMDB - RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente 
e Srs. Sen_adores: 

A cobrãnça, administração e fiscalização da 
contribuição e do adiciona] constantes dos Decre
tos~ LeiS ri~$08, de 1979;d.952/82 forOill trans
feridas para a Secretaria da Receita Federal, deter
minando o art. 49 do referido decreto o prazo 
de noventa dias para que o Ministério da Indústria 
e do Comércio e a Secretaria da AdminstraÇão 
Pública da Presidência da República proponham 
medidas visando à destinação dos ocupantes do 
cargo de Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool. 

Em prinleiro lugar, quanto mais se fala em des
centralização~ tanto mais se promove ã centrali
zação dos órgãos governamentais; em segundo 
lugar, ainda não se defmiu a destinação da cate
goria de Fiscal de Tributos do Açúcar e do Álcool, 
do Grupo Tributação, Arrecadação e FiSCálização, 
do Plano de Oassificação de Cargos, IiiStituido 
pela Lei n9 5.045nO, com as alterações constantes 
da Lei If' 7 249, de 1984, compatível com a qualifi
cação profissional dos seus integrantes. 

Propõe-se a redistribuição dosatuais ocupantes 
do çargo de Fiscal de Tributos do Açúcar e do 
Álcool, mediante transposição para a categoria 
de Fiscal de Contribuições Previdendárias, do 
JAFPS~ autarquia vinculaâa ao Ministério da Previ
dência e Assistência Social, mediante decreto. 

}::ss_e decreto assegurariã aos funcionários 
transpostos_ da nova carreira os mesmos venci
mentos, gratificações, indenizações e vantagens 
atualmente concedidos aos auditores fiscais do 
Tesouro Nacional, correndo as despesas decor-

}::ss_e decr~to assegura.riã aos funcioná~~~ 
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rentes à conta das dotações constantes .do Orça· 
mento da União. : 

Outro decreto asseguraria: aos funCionários 
transpostos à nova categoria os mesmos venci
mentos, gratificações, indenizações e vantagens 
atua1mente auferidos pelos fiscais de çoritribui
ções previdenciárias, correndo as despesas por 
conta de dotações orçamentárias. , 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Preside.nte. (Mui
tobeml) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carheiro) -
Concedo a paJavra ao nobre Senador Marco Ma
dei. 

O SR. MARCO MARCIEL (PFL- PE. Pro
nuncia o seguinte discurso)- Sr. Presicj.ente, Srs. 
Senadores: 

No conjunto das comemorações do Centenário 
da Abolição realizadas. nesta C~ Apraz-me des
tacar wn evento multo importante.- que passou, 
de certa forma desapercebido: O lançamento do 
livro "A Abolição no Parlamento --. 65 Anos de 
Luta", em dois volwnes, editado pela Mesa do 
Senado Federal- presidida pelo operoso Sena
dor Humberto Lucena~ e elaborado pela Subse
cretaria do Arquivo, dirigida por D. Branca Borges 
GOes. 

Nesse traba1ho, cujo esmero desejo registrar, 
são alinhados textos e documentos que_ contam 
wna história ignorada por muitos: a da partici
pação ativa e decisiva· do Poder Legislativo na 
campanha pela supressão do trabalho escravo 
no Brasil, que constituiu por tantos e tantos anos, 
uma nódoa em nossas instituições jurídicas e em 
nossa imagem de País civilizado. 

Lá encontramos o relato de como José Boni
fácio pretendia levar à_ ~embléia Geial Consti
tuinte Legislativa do Império do Brasil - antes 
que ela fosse dissolvida, em 12 de novembro de 
1823 - uma representação, na qual mostrava 
a necessidade de abolir Q _tráfico de escravos, me
lhorar a forma de vida dos cativos e d~ promover 
sua progressiva emancipação. 

O documento, reproduzido em sua íntegre, é 
um modelo de bom senso, pois, apesar de verbe
rar duramente os proprietários e o clero por sUa 
participação em tão nefasto negócio, não propõe 
José Bonifácio medidas disruptivas ou inviáveis. 
Pelo contrário, seu projeto, se adotado, teria, sem 
dúvida, poupado nosso País de muitos cjjssabot,:_~_g; 
e talvez outra tivesse sido a história da produção 
no Brasil. A AboUção progressiva, sem choques 
traumáticos, a partir da supressão do tráfico em 
um período de 4 a 5 anos, teria representadO 
a antecipação em, pelo menos, duas décadas, 
do que somente s_eria conseguido em 1850, pela 
Lei Eusébio de Queiroz. 

Naquele mesmo ano, aliás, um outio projeto, 
do Deputado Silva Guirmirãc;::s, fazia com que o 
Parlamento desSe um salto, também de duas dé
cadas, à frente do seu tempo. O Deputado Silva 
Guimarães propunha, em três simples artigos o 
que somente se realizaria atrayés da l-ei 2.040, 
de 28 de setembro de 1871: O Ventre Uvre, a 
emancipação do filho da escrava, patrocinado por 
Theodoro Machado Freire Pereira da Silva e imM 
plementado sob a égide do Visconde do Rio Bran
co. 

Se louvável a simplicidade e objetividade do 
projeto de Silva Guimarães, também assim a 
abrangência e complexidade da Já mencionada 

L~_i n9 2:40, cuja tra.mltaçiio remonta aos cinco 
projeto de Pimenta Bueno, o Marquês de S. Vicen
te. aj:ireseli.fados em 1866, e pcira cujo aperfeiçoa
mento vai contribuir decisivamente Nabuco de 
Araújo, na forma narrada por seu filho, Joaquim 
Nabuco, em "um Estadista no Império". O trecho 
aliás é reproduzido também na obra de que esta
rh6s tratando jUritõ c6in-a documentação perti
nente. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tanho de resistir 
_ à tentação de continuar, desta Tribuna, a discorrer 

sOOre os temas tratados em a "A Abolição no 
Parlainenfb.:..:. 65 anos de Luta". Não posso, con
tudo, deixar de enfatizar tratar-se de uma obra 
_dê' grande valor pára todos os que desejem estu
dar quer a abolição quer, de modo especia1, a 
história do Parlamento brasileiro. Aliás, sob esse 
aspecto, o trabalho agora lançado mostra o signi
ficativo papel deste poder em fato tão deciSivo 
da nacionalidade. 

Tra.ta~se_de um relato de lutas, esforços e incon
formismo que mostra, de forma irretorquível, não 
haver estado o legislativo um só momento a rebo
que da história na campanha abolicionista, mas, 
pelo contrário, sempre à sua frente; desempe
nbando papel pioneiro. 

Por sua elaboração quero parabenizar através 
- aestà tribuna, -a me_sa diretora, a Dra. Branca BorM 
geS Goés, Diretora da Subs_ecretaria de Arquivo, 
a Dra. Fátima Regina de AraUjo Frei~s. diretora 
da Secretaria de Documentação e Informação e 
também nosso Diretor-Geral, o Senador -Passos 
Porto. 

Enfim -Sr. Presidente, Srs. Senadores - es
pero que a referida publicação venha a ensejar 

-uma reflexão sobre o papel que esta c~ desem
penhou no século passãdõ, e a irispirar a nós 
todos.~ _L~gisladores brasilelros- a pensar sobre 
a necessidade de prosseguirmos - reSgatando 
tão-rica-heranç-a -a lUta pela melhoria de condi
ção de vida do nQSSO povo, pois, como recorda 
o Senador Afonso Arinos, no Brasil ainda nos 
cumpre abolir a extrema pobreza, o analfabetis
mo, a falta de habitações, de higiene, de saUde, 
"tantas carências que tomam incompleta a liber
dade e transformam a vida de muitos milhões 
de brasileiros, neste fim de século, em um cati
veiro de homens -livres", e conc:lui: "Marchemos 
para a abolição da escravidão .$0cial". 
___ Era o-que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENI'E (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador RuyBacelar. 

OSR. RUYBACELAR(PMDB-BA. Pronun
cia o seguinte discurso,) -_Sr. Presidente Srs. 
Senadores: 
· Ta1 como pteviârrios, a coragem do Presidente 

José Samey para adotar medidas contra o déficit 
público ficará limitada ao congelamento da URP 
dos funcionários públicos e à retirada dos subsí
dios do trigo. 

-O Presidente mostra-se determinado, corajoso. 
quando as medidas a serem apptad~ atingem 
apenas as camadas menos favorecidas, co~o no 
caso do bjgo, ou os assalariados, como no caso 

-- da URP. Onde eStão as medidas para combater 
e taxar o capital especulativo, para cortar os subsí
.dios a setores poderosos da economia, como é 
o caso do carvão? ~ _ . 

__ A Nação está a exigir governantes capazes, dis
postos a adotar medidas ~uras, com determina-
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ÇÜ-Q ~ .;;.Qr~em, que possibilitem estancar o galo
pante processo inflacionário brasileiro. 

Como acreditar que o Sr. José_ Samey quer 
fe$Civer o problema do déficit público, se insiste 
em tocar a megalomaníaca e corrupta obra da 
Ferrovia Norte - Sul? Como ·acreditar em um 
governante a quem-falta a autoridade necessária 
para determinar o corte de Cz$ 700 bilhões nos 
investimentos dos Ministérios? 

Nenh1,.1m brasile_irQ, de sã consciênda, Confia 
que O Ministro ~ilsoi1 $-Nó~ega alcance bom 
termo ,em sua riUSsão, pois da mesma maneira 
que setores do Planalto, muito próximos ao Presi
.dente, "fritaram" Domeles, Funaro e _Bresser, tam
béin sabotàrão o :atúal Miillsiro da ·Fé!.Z'ençia, cã.so 
o mesmo insista em adotar medidas necessárias 
~ recuperação da _debilitada saúde_ fmanceira do 
País, maS-que arranhem o projeto de Samey de 

-ficar indefinidamente no Poder. 
Sr. Presidente, Srs._ Senadores, quando inlci~i 

a. def~ da. n~essidade de _rea)jza~ão imediata 
-de eleições presidenciais, fui motivado Pelã -C:Cm
vicção de que a transição se encerra com a_ pro
mulgação da nova Constituição, e o Governo de 
transição também se encerraria na mesma época. 
Era urna motivação de car~!~r estrutural. 

_Hoje, porém, razões conjunturais reforçam a 
necessidade dessas cleições prE:S!âenCJ8iS. O des
calabro em que está a economia brasileira so
mente terá um fim com um- novo presidente, eleito 
pela vontade dernocrátic_a e soberaba do povo 
brasileiro. __ _ __ , . __ _ 

Além do descalabro na área econQmica, odes
. governo que aí está tem sido rraco no combate 
à corrUpção, manifesta até mesmo em setores 
do próprio Palácio do Planalto, coniventes e bene
ficiáiios do deSVio de. dinheiro público, conforme 
atestam vários depoimentos prestados à CPI da 
Corrupção.-

De um governo que se preza, de um governo 
inte~ssado na transparênda de seus atas. estan
dq em jogo a malversação dos dinheiros públicos. 
espera-se a apuração rápida e punição rigorosa 
dos responsáveis,_bem como a pronta e decidida 
colaboração com a investigação que porventura 

o Legislativo venha a fazer. 
Mas não é assim que age o GOverno do Sr. 

Jos..é Samey. _Demonstrando que tem algo a te
mer, a esconder, investe contra o Legislativo, seja 
invocando filigranas jurídicas, seja através do con
denável procedimento de tentar constranger e in
timidar os membros da CPI. 

O povo brasileiro_ está alerta para essa tática. 
Se o Governo dispõe de informações desabo
nadaras sobre qualquer Senador, que as preste 
imediatamente à Justiça, -poiS esse é o se(!" deVer. 
O que a sociedade está a exigir é o imediato 
esclarecimento sobre as notórias irregularidades 
de atuação de determinadas autoridades federais. 

Por tudo isso, ilustres Senadores, e mais ainda 
pelas altas taxas de desemprego, pelas péssimas 
çondições_ de vida da população brasileira, pelas 
mesqUinhas refaliações a governos estaduais que 
não se alinham com os projetas pessoais -do 
Sr.- José Samey, a exeinplo do qúe vem sofrendo 
a Bahia e que aCiidíto que ·os 4 a_rios não são 
um sonho de verão. . 

Tenho a esperança Que a Cciristituinte fic_ará 
em Sintonia com a imensa maioria do poyo braSi
leirO,-decretando o fim çiesse d~sgovemo que en
vergonha esta grande Nação. 
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Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDEI'ITE (D~ceu Carne~) -
Concedo a paJavra ao nobre Senador Itamar Fran
co. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Sênã
dores, hoje não pretendo discursar, Senhor Presi
dente. 

Quero de uma forma significativa transcrever, 
nos Anais de nossa Casa, para as futuras gera
ções, a interpelação_dirigida ao Supreino Tribunal 
Federal, produzida por essa figura notável, que 
é o Professor Raimundo Faoro, advogado notável, 
incansável batalhador das causas mais nobres. 

A maioria dos cidadãos vive passivamente a 
rotina da crise, mas a m~ioria, composta pelo 
dono do poder, como diria Faoro, está atenta 
a a1gumas graves ameaças aos seus privilégios. 

Diz aihda o Professor Raimundo Faoro que _o 
advogado obedece, na dignidade de seu ofício, 
os preceitos dos códigos de __ ética e de se ver 
fundamentalmente defender a ordem jurídiça, e 
contribuir para o aperleiçoamente das instituições 
não o obrigam a discutir as suas razões pleitean
do-as perante a opinão pública. 

Sr. Presidente, buscou-se com esta interpela
ção o restabelecimento dos fatos, da verdade e, 
sem sombra de dúvida, o próprio abandopo do 
medo. 

Eis-Que o "Pedido" a certa a1tura dizemos nós, 
os Senadores, não os membros da CPI: 

"Observam os requerentes, ainda, que, ca
so exista o mencionado dossiê, tornou-se ele, 
pelas referências publicadas na imprensa, 
docwnento -comum, em virtude do inques
tionável direito, aos notificantes, fato ·que re-
comenda integre ele as explicações. Esta re
serva tem o objeto, ainda, de resguardar a 
autoridade do Presidente da República, in
suscetível, pelo seu cargo e pela dignidade 
da pessoa, protelar e omitir as providências 
legais, se caracterizáveis um ilícito, para favo
recer qualquer cidadão, privilégio que os re
querentes, desde logo, declaram não aceitar. 
~há acusações contra eles, ·cJevem ser leva
das ao exame do órgão público próprio, sem 
favorecimento, contemplação ou demora: 
eles despem-se de todos seus titulas, à exce
ção do maior e do mais sagrado, título da 
cidadania." 

Vejam, Srs. Senadores, na íntegra (anexo) a 
petição dirigida à nossa mais a1ta Corte de Justiça, 
o Supremo Tribuna1 Federal, 

Era b que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Mui
to bem!) 

DOCUMENTO A OOE SE REFERE O SR. 
rTAMAR FRANCO EM SEil DISCCJRSO: 

Exffi9 Sr. Ministro Presidente do Supremo Tri
bunal Federal 

AFFONSO Alves de CAMARGO Netto, enge
nhe~o. casado. CPF: 000.940.649-20; Antônio 
MENDES CANALE, advogado, casado, CPF: 
004.746.301-10; CARLOS Alberto Oomes CHIA-

I 

RELU, advogado, casado, CPF: 007.476.530-20; 
Francisco das CHAGAS Caldas RODRIGUES, ad

- ,vogado, casado; CPF: 000.137.901-10; ITAMAR 

Augusto Cautiero FRANÇO, engenheiro,_desqui· 
tado, CPF: 003.789.256-87;JOSÉ AGRIPINO 
MAIA; engenheiro, casado, CPF: 004.413.924-15; 
JOSÉ IG:'lÁOO FERREIRA. casado, advogado, 
CPF:~014.558.507-72;JOSÉ PAULO BlSOLO, ca

, sado, advogado. CPF: 000.522.300-82; JUT AHY 
Borges MAGALHÃES, casado, servidor público, 
CPF: 000.589.555-34; MAURIOO José CORR~ 
casado, advogado, CPF: 000.198:871-91: Pedro 
MANSUETO DE U\VOR, advogado. casado, CPF: 
003.71 0.334-20; e $EVERO Fagundes GOMES, 
advogado, casado;'CPF: 008.687.018-15. todos 
brasileiros e Senadores_da República, por seu ad
vogado abaixo assinado (procuração, doe. n~_ 1), 
com fundamento no artigo 25: da Lei n~ 5250 
de nove de fevereiro de 1967 e do artigo 144 
do Código Penal, vêm pedir, perante o Supremo 
Tribunal Federal, em obdiência ao que dispõe 
o artigo 119, I, "a", "h", e "i" da Constituinção 
da República, que se notifique o Exm~ Sr. JOSÉ 
SARNEY, Presidente da República com funda
mento nos fatos e no direito que passam a deduzir: 

1-A Competência do Supremo Tribunal Fe· 
deral 

-1. AcorilpetênciadoSupremoTrlbuna!Fede
_!111 é certa ~_induvidosa, não só pelo precedente 
que a reconhecem para autoridades que estejam 
sujeito d.iretamente à sua jurisdição, mas sobre
tUdo por força do comando constitucional. O Su
premo_ Tribunal Federal processa e Julga origina
riainente o Presidente da República, nos crimes 
comuns, bem como o mandado de segurança 
contra atos seus e o hebeas corpus, se o coator 
ou o paciente forem jurisdicionados diretos da 
mais alta Corte. Não se pode, na espécie, arguir 
a configuraçãO de crime, e, de outro lado, ato 
não há que invoque o mandado de segurança 
ou o habeas corpus. a notificação, segundo os 
tennos das e'xplicações prestas, ou não prestadas, 
fundamentaria a ação penal, o mandado de segu
rança, ou, remotamente, o habeas corpus.Eias 
- com a palavra ou pelo silêncio - ensejariam, 
_s~ processo ensejarem, processo de competência 
originária do Supremo Tribunal Federal. A com
petência não ·explícita decorre dos termos inequí
vocos da Constituição da República. A compe
tência, que explídta o que não está implícito no 
slsterfla constitucinal, nomeadamente no cerne 
do Estado de Direito, que exige, para que exista, 
o controle jurisdicional, prolonga-se em espaço 
nte da lei. _ _ 

2;- A competência do SUpremo Tr1buna1 Fede
ral está na Constitulçã<?, _ins!J-Scef!yel de se alargar 
por força cfo comando da lei ou das normas-regi

- mentais. Mas, 
"Não é verdade, porém, que, por ser de 

ordem constituciona1, a sua jurisdição origi
nária se resuma, de modo estrito, à que lhe 
é~expressamente atribuída pela Constituição. 
Esta nã9 é, com efeito, apenas o que nela 
se traduz de maneira ~ressa ou por forma 

- literal. Fazem parte também do corpo da 
.- .Constituição, ao mesmo título e com ames
. rna força que as cláusulas expressas, as dela 
iesultantes por interferência necessária, ou 
a-s que, por consistirem no desenvolvimento 
Jógico das expressões constltuclonais, sere
velam, por via construtiva, ou mediante a ex

_ploração racional da inteligência das cláusu
las expressas, Com estas geminadas, por s_e 
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originarem do mesmo tecido incoati'(9, de 
que as cláusulas expressas emergiram, em 
plena maturidade, sem, contudo, exaurir a 
força criadora da matriz. tissular que lhes é 
comum, e em a qua1 umas e outras,_embe
bem suas raizes e encontram a conexão es
sencial que as toma íntima e inseparavel
mente associadas por laços indissolúveis de 
comunidade de _origem e de dependência 
orgâhlca. Na órbita de compreensão das 
cláusulas expressas se_revel~por implicação 
ou por extensão necessária, o sentido das 
cláusulas implícitas, ou o conteúdo com
preensfvo das cláusulas expressas abrange 
não só o que aparentam, mas. também, o 
que se manifesta, de modo inequívoco, pela 
análise de s_eu afloramento verbal, estar em 
continuldade com este, por constituir prolon
gamento, em sentido de profundidade, da 
me~ma contextura lógica e racional gue nas 
clá~ulas expressas ati!'lgiu à traduçãO formal 
do pensamento que lhes é comum," (Fran
cisco Campos, Rev. For. vol. 195, pág. 95.) 

3. Dois leadlng·cases, que abriram espaço 
à aceitação da tese, foram consagrados pelo Su
premo Tnbunal Federal. O Mandado de Segu~ 
rança n9 1.959 reconheceu a competência origi
nária da Corte para processar e julgar o writ con~ 
tra ato da Câmara dos Deputados, e não apenas 
contra ato da Mesa da Câmara dos Deputados, 
como· literalmente dispunha o art. 101, (,i da 
Constituição de 1946. Depois de mencionar os 
precedentes, o Ministro Luiz Galotti, relator do fei
to, pronunciou-se desta maneira: 

''Todos esses exemplos servem para mos
trar a indeclinável necessidade de, por cons
trução, segundo o método tantas vezes sabia
mente usa.do, quer pela Corte _S:uprema dos 
Estados Unidos, quer pela nossa, estender 
a competência do Trióunal a casos em que 
a Constituição foi _omissa, mas logicamente 
decorrem do sis~ma que ela própria adotou. 
""(Rev. For. voL 148, pág. 167.) 

Mais tarde, ao julgar habeas corpus contra 
ato de Comissão Parlcunentar de Inquérito, ainda 
uma vez ampliou sua competência, por amor à 
lógica e ao sistema constitucional, na sua integri
dade. (Rev. For. voL 151. pág. 375.) 

4. Não há ação penal, inexiste mandado de 
segurança, longe está o habeas corpus.As expli
cações, ou a sua ausência, podem caracterizar 
o ilícito penal - hipótese que os requerentes su~ 
jeitam. O mandado_ de segurança seria uma me
dida necessária se, das explicações ou do silêncio, 
se inferl_s$e a existência de ilegalidade ou abuso 
de poder - conjectura que os requerentes relu
tam em crer. O habeas corpus,pela palavra dita 
ou pela não dita, sugeriria o habeas corpus supo
sição com va1or meramente teórico. Sem a notifi
cação, com seus desdobramentos de fato e de 
direito, não seria lícito formular acusação, em to
das as acepções jurídicas das dicção, nem carac• 
terizar ilegalidade ou coação. A ação penal, o man
dado de segurança, o habeas corpus, dentro 
da equação _articulada, evocam a competência 
originária do Supremo Tribunal Federal. Impõe 
a lógica que seja também competente a Corte 
para veicular procedimentos que estaria no p6rti~ 
co, no vestíbulo das medidas. mencion_adas, em~ 
bora com elas não conexas~ Os notificantes sen--. 
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tem, antes das explicações, o desconforto de alu
sões que, pela palavra ou pelo silêncio, se concre
tizarão, ou, como confiam, parecerão sepultadas 
na vala comum dos mal-entendidos, férteis na 
vida política. 

n- Os Fatos: A História e a "Estória'' 
5. Na forma da Resolução n? 22, de 27 de 

janeiro de 1988, (doc.n92) constituiu o Senado 
Federal um Comiss_ão d.e Inquérito, n-Qs termos 
do art 37 da Constituição da República e Çl.o art 
170, alínea "b" do Regimento rntemo, para os 
fins assim especificados: 

Art. 19 É constituída, nos termOs do art. 
37 da ConstitUição Federal e do,art. 170, 
alínea b, do Regimento Interno do SenadO 
Federal, uma Comissão de Inquérito_ desti
nada a investigar, em profundidade, as de
núncias -de irregularidade, iilclusiv:e corrup
ção, na administração pública, ultimamente 
tomadas tão ·notórias pelo meios de comu-
nicação. --- _ 

Parágrafo único. Na execução~ d_a com
petência Parágrafo único. Na ~ção 
da competência prevista ne_ste C)rtigD, a Co
missão, entre outros, terá o objetivp t;:l.e: 

a) identificar responsabiJidades' riO -se:tór. 
da adminitraç:ão pública, em decorrência de 
qualquer tipo de corrupção; 

b) sugerir medidas capazes de estabel~
cer controle_ e_orerecer condições para a mo
ralização da adminftração pública." 

Os requerentes [oram convocados para inte
grar a Comissão que, antes sequer de instalada, 
tomou-se conhecida como "a CPI da CÇrrüpção". 
O Senado Federal, ao criarComi~são ~Inquérito, 
não se inspirou em nenhum propósito .de retc)lía
ção política contra ninguém. Formada pOr-mem
bros dos partidos numericamente mais· represen
tativos, os seus integrantes, ora requerentes, ja
mais acusaram quaisquer autoridadeS pela prá
tica de corrupção. Os nomes que aparecera_m 
como suspeitos de práticas ilkitas ro~m indica
dos pelos depoentes, auxiliares e ex-auxiliares do 
atual Presidente da República. As convocações_ 
se deram em conseqüência de de.núncia~ veicu
ladas pela imprensa ou pela referência dos de
poentes. Em todas suas manirestações, os reque
rentes, particularmente o Presidente da ~omissãQ, 
o requerente José lgnácio, e o relator, CuJos Chia
relli, - os dois mais solicitados nas ~ntrevistas 
à imprensa - mantiveram uma linha. ;de sereri.O 
respeito ao Presidente da República. Não custa 
recordar que o clamor público contra a.corrupção 
era, como ainda é hoje, enérgico· e Veem~nte, 
exigindo d~ homens públicos, especialmente da
queles incumbidos da_ ação ij~al_izadora sobre 
a adminitração pública, providências eficazes, 
profundas, alheios a contemporizações com os 
poderosos._Sem roenc:ionar, por enquanto, o pro
testo dos setores mais independenteS da socie
dade civil, como a CNBB e outras entidades, b8Sta 
o registro, feito pela imprensa, da vOz popuiàr. 

A Folha de S. Paulo. no editorial .. Retrato de 
um país", de 4 de fevereiro, sintetiza as preocu
pações gerais e prementes: 

"Todo o Brasil, de certa rorma, reconhe
ce-se num [estival de corrupção p61ítlca, tráfi
co de influências, irregularidadés semidan
desti:rla.s que, da concorrência da Norte-Su1 
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ao jogo do blc)lo, a busca de vantagens pela 
proximidade do poder, a astúcia e o cinismo 
se tomam características reconhecidas co
mo normais em toda a sociedade". (D_oc. 

-h•3.} 

Para que -se possa sentir o sentimento geral, 
um inquérito de opinião pública dava conta, em 
7 de fevereiro, que 80% da população acreditava 
qUe a COrrupção continuaria no meSmo_ nível ou 
c~S,c:eria. (FSp, de 7_-2, (Doe. n\' 4). O governo, 
pelos seUs setores m~is representativos, rotá viam -
ng opinião pública- uma "situação psicadélica" 
(MinistroAureliano Chaves, O Globo de 5-2-(Doc. 
n\' 5), ou uma "crise moral nacional" (Ministro 
Costa Couto, FSP de_7-2, (Doe. n• 6). O próprio 
Presidente da República foi ao rádio para rec:onhe
cer: "A corrupção, essa erva daninha_ que tem 
assolado o servic;o público, não pode deixar de 
ter c:ombate prion1ário". (FSP, de 6-2, (O:oc. n9 
7}. Logo que instalada a comissão, na hora das 
convocaç:.ões e da tomada dos depoimentos, teria 
mudado o ânimo governamental? É o que cabe 
verificar pela reação com duas faces: uma que 
é _s_u$çetive1 de agredir a honra dos requerentes, 
tentando envolvê~los, não com denúncias, mas 
com a eventual revelação de prática de corrupção, 
e outra, que tenta caracterizá-los como interes
sados na quebra dª orctero constitucional e legal. 
As duas direções sugerem a convergência na Pre
sidência da República, alnda que ocultas no "Palá
cio do Planalto" e "Governo", salvo manifestações 
em COri.tráôo.~Alusões indiretas, diretamente en
tendidas pela imprensa e Pela opirüão--pabHCa:. 
podem levar, talvez incautamente, a essa persua-
são. · -·· ·- · -

II A - O primeiro dosslê: o dossiê que 
-- -não hoQ.ve 

ô. A primeira indicação concreta da possível 
arlimosidade oficial contra os membros da Co
-missaO_ de-Inquérito comeÇou na _matéri'! publi
cada em O Globo, de 14-2. Uma matéria_ reda
dqnal com o_títul_o "Dossiê rev~a quem teve ajuda 
em 1986" mostr&.ndo _ _tod_a a extensão dêi ínves

J:Ida, talvez exploratória (Doe. 09 8) 

"O Palácio do Planalto - dizia o jqmal 
- está de posse de um dossiê completo 
contendo uma lista de parlamentares que re
ceberam ajuda fLnanceira de empresas priva
das na campanha eleitoral de 1986. Os docu
mentos poderão ser apresentados na Comis
são Parlamentar de Inquérito (CPl) instaurada 
para apurar denúncias de corrupção na ad
ministração pública e, em alguns casos, iden
tificar até o número dos cheques depositados 
nas contas dos parlamentares. 

Um ministro de Estado disse ao GLQbo 
que os principais envolvidos na captação de 
recursos junto a empresas privadas fa~m 
parte da CPJ da corrupçãO.... . 

O dossiê do governo levantado junto a ai
. gumas empresas será levado à CPI da cor
rupção por um depoente ligado ao Palácio 
do Planalto, eventualmente convocQdo a 
prestar esclarecime_!ltos sobre atas irregula
res da admini.stração pública federal." 

7. Os meios pOlíticos não tiveram dificuldade, 
partindo a insinuação de onde partia, em identi
ficar o ''ministro de Estado". Perceberam, tam
bém, -quem seria o "depoente ligado ao Palácio 
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do Planaho", o qual fora referido, sem receber acu
sãções, _por uma testemunha. O ministro Antônio 
Carlos informou, procurado pela imprensa, que 
desconhecia o dossiê (Estado de S. Paulo de 
16-2; Doe. n9 9), mas ambíguamente aCrésCentou: 
"quem não tem nada a temer, não deve ficar 
com medo", afirmando "que já ouviu ralar no 
asslUlto, mas garante que ele nunca foi tratado 
-em reunião ministerial de que tenha participado", 
Os membros da CP!, entrevistados pelos jornais, 
repeliram a ameaça (Estado de S. Paulo, 16-2; 
Jornal de Brasílla, 17-2, Doe. n910): a ameaça, 
observou o Senador Mansueto de Lavor, "sugere 
uma barg~ha baseada no silêncio de parte a 
parte" ~Ninguém melhor do que o honrado e bem 
informado jornalista Carlos Castelo Branco mediu 
a profundidade da ocorrência. Esta a inSuspeita 
apreciação estampada no Jornal do BrasU de 
17-2 (Doe. n• II.) 

·•_o prestdeflte desencadeou -um processo 
de confrontação que deverá progredir ao 
saimios dessa quarta-feira de cinzas. Ele criti
cou a Constituinte - pelo menos uma das 
decisões c:onstituciona.is - e ministros de 
Estado, que se mantêm no anonimato, ante
cipam que o Go~ni.O dlspõe de compro
van~ de corrupão atribuída a parlarnenta-

fês~-entre eles; nlembros da CPI sobre corrup
ção que se inStaloU no Senado. Seriam com
pi-ovantes de recebimento de ajuda financei
ra para dtiçôes, recebida individualmente e 
não por intermédio de partidos, como manda 
a lei. A revelação dos documentos fica no 
ar como uma ameaça tal como as denúncias 
menCionadas inas não formuladas contra 
pessoas do Governo .... É possível - prosse
gue- que a intenção dos senadores de opo
sição não seja des~stabüizar o Governo do 
Sr. Samey, mas, contribuir para ordená-lo 
e para revelar fatos criminosos não apurados 
pelo Governo." 

O jornal Gazeta Mercantil de 17-2 (Doe. n~ 
12), informa acerca do teor da "Conversa ao Pé 
do Rádio", 'de 13-2, que, colncidentemente, se 
harmonizaria à ofensiva desencadeada pelo fan
tasmagórico .. dossiê". Sob o título "Ninguém me 
intimidar:á", lê~se: 

"As denúncias de corrupão que vêm"sendo 
feitas contra o governo nos últimos dias fo
ram duramente criticadas pelo Presidente Jo
sé Samey em seu programa radiofónico 
.. Conversa ao Pé do Rádio" da última sexta
feira. Os denunciantes, para Samey, "são os 
que mais se enriqueceram à custa de uma 
situação de benefícios. e privilégios''. "Há um 
grupo determina® que, a tftulo de combater 

- oS políticos, o governo e _a corrupão, se joga 
a tocar fogo no País, desmoralizando homens 
PúDiicós, não_ respeitando as pessoas mais 
dignas, nUma tentativa que é bem Conhecida 

- de disseminar a descrença nas instituições, 
nos políticos, no nosso sistema de vida". 

A Folha de S. Paulo, de 17·2 (Doe. n• 13), 
regiStra a reação política ao episódio, em editorial 
sob o titulo "Corrupção EleitoFal": 

"CüiiOSâ é a notícía; Publicada na edição 
de domingo do jornal O Globo, de que tais 
provas -estariam .. e-ngavetadas" no Palácio do 
Planalto para ser~m utiJizadas o_portunamen· 1 
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te, como parte de uma estratégia frente às 
denúncias de corrupção que vêm sendo for
muladas contra o Governo Samey. Seria, por
tanto, uma espécie de resposta à instauração 
da Comi»á:o Parlamentar de fnquérito para 
apurar as irregularidades administrativas do 
EXiatütivo, até mesmo pelo fato de que os 
nomes de alguns constituintes integrantes 
dessa mesma CP! podem estar envoMdos 
no epis_6_dio .... 

Assim, o que se espera da Presidência da 
República é uma comunicação imediata a 
respeito desse dossiê e, na hipótese de uma 
confinnação, a sua remessa para as autori
dades policiais competentes. Se o Governo 
Samey enveredar pelo caminho da ambi
güuidade, da forma que já fez o Ministro Antô
nio Carlos Magalhães -alegando desconhe
cer os documentos, mas acreditando na 
"possibilidade" de sua existência- há o ris
co da sua atitude vir a ser confundida com 
a prática intolerável da intimidação." 

a Registre-se que, apesar do dima sombrio, 
não houve nenhuma reação emocional e pessoal 
contra os denunciantes, por parte dos notificantes. 
O requerenfe José lgnácio, a propósitO da Vexata 
quaestio que motivara a borrasca, declarou: 

"A convocação do genro do Presidente da 
República, Jorge Murad, para depor na CPI 
da Corrupção não constitUi-ação predeter· 
minada contra ninguém, muito menos con· 
tra o Presidente Samey, garante o presidente 
da Comissão". (Jornal do Brasil, 18-2, 
(Doe. n• 14.) 

9. O cultivado silênciO, por p-arle de agentes 
do Governo, continuava denso: 

"Apenas o subchefe de Imprensa e Divul
gação do Planalto, Antônio Carlos Drum
mond. rompeu o silêncio ontem para fa1ar 
sobre o dossiê que aponta os nomes dos 
parlamentares beneficiados pelo p_oder eco
nómico na campanha eleitora] de 1986. Mas, 
ao em vez de negar a sua existência, Drum· 
mond disse que, pessoalmente, desconhe
cia-o e recebera informações de que o docu
mento não fora produzido pelo Palácio do 
Planalto. 

Momentos antes Drummond conversara 
demoradamente com o ministro-chefe do 
Gabinete Civil, Ronaldo Costa Couto. 

A princípio evitou os jOmãlistas que o 
aguardavam no corredor, enviando o recado_ 
através de uma de suas assessoras. Os jorna
listas permaneCeram em seuos postos e, ao 
deixar a sala, Drumll'iond repetiu que desco-. 
nhecia a procedência do dossiê, sem no en
tanto citar a fonte qUe-lhe fornecera a infor
mação. 

"O ministro Costa Couto comentou sobre 
o dossiê de uma forma lacônicé\: "O Palftcio 
do Planalto não produziu qualquer documen
to a respeito'". (Joi"Dal da Tarde, 18-2. (Doe. 
n• 15.)" 

10. Diante de negativas que afirmam, o presi· 
dente da CP[ e o relator deliberaram enviar enér
gico telegrama ao ministro-chefe da Casa Civil, 
exigindo-lhe informar: -

"a) se existe ou não dossiê relacionando 
irregularidades envolvendo senadores, mem
bros ou não da CPI; 

b) se existe, quem são os envolvidos, 
quais os fatos apontados, em que data ocor
reram e quais as provas que embasariam 
as acusações; -- - - -

c) por que, existindo tal dossiê em mãos 
de autoridades do Governo; até hoje não foi 
tomada pelo Poder Executivo nenhuma pro
vidência processual efetiva, posto que a ele, 
Governo, caberia, se realmente existisse _em 
seu poder tão incriminatória documentação, 
não guardá-la, para grotescas ameaças, mas 

_uma açáo pronta, obrigatória e indelegável 
de denuriciar perante autoridades ou autores 
de delitos, declinando seus nomes perante 
a Nação? 

d) inexistindo tal dossiê, como acredita
mos ser hipótese real, esclareça Vossência, 
em nome da seriedade e da verdade, cabal
mente tal situ;;ição de vez, a fim de que não 
se confunda a posição oficial do Governo 
e a realidade dos fatos com sórdidas e trai
·çoeiras tentativas de pequenos grupos usan
do a_infundada generalização acusatória tão 
·dO agrado daqueles que se escondem à som
bra do poder e que cultivam a tese do quanto 
pior, melhor." (CorreiO Bra.zlllense, de 
19-2, Doe. n• 16.) · 

O mencionado telegrama observava que a CPI 
se reuniria no dia 23-2, "quando seria de extrema 
Utilidade que este episódio estivesse claro e defini· 
livamente elucidado." No dia 22, o Ministro-Chefe 
da Casa Civil enviou mensagem de resposta: 

"O telegrama é curto- seis _linhas- mas 
o tom deixou satisfeitos os membros qa .CPI. 
Além da neSativa da existência do dossiê, 
afirma o ministro: "É orientação permanente 
do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re· 
pública o respeito, o acatamento e a conside-

-· ração ao Coºgresso Nacional no desempe
nho de todas suas atribuições." Os jornais 
- continua a nota do repórter de ontem di
vulgaram a disposição da CP! de convocar 
o ministro, demonstrando, ao mesmo tempo, 

-a tendência de adiar a convocação do genro 
do Presicl~nt<:: Samey, Jorge Murad, hipótese 

-~-encarada no planalto como uma manobra 
política destinada a atingir a figura do Presi-

- -----=-= .d.ente."(Jomal de Brasilla, 24-2, Doe. n9 
·-17.) 

Ericerra-se o epis6d.iri do primeiro dossiê: nas
ceu como farSa e morreu como farsa. _Não se 
exilinguiu, com ele, um estilo de_ condut.ã, infeliz· 
mente para os costumes políticos do país, por 

-parte de quem? Não se leve a pergunta à conta 
do Presidente da República. 
H B:. O Segundo Dossl~. . 

i i, -Antes de traçar o perfil do seQundo doss.iê, 
Um parentese. Cessada a orquestrada vocalização 
do primeiro dossiê, houve o_ combate em tomo 

_do l'!landato presidencial e da forma de governo, 
nO Congresso Constituinte. O alvo é agora outro, 
com os_ mesmos métodos: 

"Depois de propalada lista de financiado
- __ res "suspeitos" da campanha eleitoral de se

nadores que compõem a CPI da Corrupção, 
_ mais UJ'{'la bateria de supostos dossiês é en-
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tronizada no submundo _da informação e 
contra-informação. Em áreas próximas ão 
Palácio do Planalto, vaza-se calculadamente 
a informação de que o governo dispõe de 
detalhes "inconvenientes" do passado polí
tico de adversários do mandato de cinco 

_ anos~ Uma polêmica jurídico-política ocorre 
o risco, como se vê, de descambar para a 
delinqüência. Oaro_ que o SNI dispõe_de deta· 
lhes sobre vários políticos muitos deles, por 
sinal, serviram ao regime militar. Na semana 
passada, o Ministro Prisco Viana., homem de 
absoluta confiança do Presidente .Samey, di
zia-se convencido de que as suspeitas de cor
rupção irão abranger setores "progressistas" 
do PMDB". (Folha de S. Paulo, art. de Gil
berto Dimenstein, 28-2, Doe n9 18.) 

Os jornais. registraram que, a partir da "Con
versa ao Pé do Rádio" de 26-2, mudou o tom 
tle linguagem presidencial Entrou no vocabulário 
do Chefe do Governo, em lugar da corrupção, 
a subven@o, atribuível a adversários seus, porém 
inominados. "Está dentro do Congresso Nacional 
um pequeno grupo de radicais oportunistas com 
o objetivo de solapar a ordem" (26.2) (Fclha de 
S. Paulo, de 28-2, art. de Oóvis Rossi, Doe. n" 
18 e 19). O iniriistro Antonio Olrlos Maga!Mes 
acusou· lfderes partidários de serem hipócritas, 
por requererem concesSões e criticarem os crité
rios do governo. (0 Globo, de 2·3, Doe n9 20). 
As denúncias de corrupção, perante a CPI e fora 
dela, continuam com intermitência, realçadas pe
las _Qivergências, sobre o assunto. entre o presi
dente e a CNBB. Um depoimento na CPI, de LCtcio 
Veríssimo, questionou o critério político da distri
buição_das verbas da Seplan, mencionando o no-
me do secretário do Presidente (Estado de S. Pau
lo, 9.3, Doe. n9 21 ). "Samey não quer convocação 
de seus parentes para depor na CPI" (Folha de 
S- Paulo, 10-3, Doe. n• 22): 

"Q que o presidente Samey teme é que 
a CP! se transforme em instrumento de açã.o 
política contra o goVerno, atirando indiscrimi
nadamente contra o Planalto e, principal
mente, contra as imediações do gabinete 
presidencial''. 

O Correio Brazlliense captou os sinais do 
próximo confronto, que seria provocado pela 
preocupação do presidente em não admitir qu_e 
a CPI ultrapasse limites por ele -fixados: 

"O confronto está sendo adiado. A CPl sabe 
que terá de ouvir o secretário particular e genro 
do presidente, Jorge Murad, mas, por enquanto, 
evita chamá-lo.'' (Correio Brazlliense, 14-3, 
Doe. n' 23; Estado de S- Paulo, i 7-3, Doe n• 
24; Jornal do Brasll de 27-3, Doe. n• 25; de 
29-3, D.oc. n• 26). · · · · 

Os líderes do 9ovemo na Câmara e no Senado 
transmitem -a mesma rnensag~m. agora ~Xpffclta 

-e,-direta: 

"Parlamentares aliados ao Governo na 
--C~nstituinte conslderam ll]j'Ja provocação ao 
Goverilo e uma tentativa de atingir o presi
dente José Sam_ey a decisão ~ CPl da Cor .. 
rupção de convocar o secretário particular 
da presidênc_ia_._Jorge Murad, para depoimen- . 
to. '1sto é uma infantilidade" -disse o líder 
do Governo no Senado, Saldanha Derzi. 
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Ele entende que a atitude da CPI pode 
ser interpretada como uma: provocação, e 
acrescentou que a CP! deveria. ~r critérios 
baseados em fatos reais para fazer. suas con
vocações. Mas negou que a liderança do GO:. 
vemo vá tentar interferir para impedir a con· 
vocação, pois a "CPI ê soberana." 

O líder do Governo na Câinara ;expressou
opinão semelhante, atribuindo a idéia da con
vocação a ''uma posição de oposição, --que 
tenta atingir o Presidente da República, mas 
que já é muito identificada." (J~ do Bra
sD, de 29-3, sob o titulo "governistas consi
deram provocação", Doe n""'. 26 e 27.) 

Areac;ão a uma eventualidade, a de comparecer 
um funcionário, como depoente a uma Comissão 
de Inquérito- gera, inexplicavelmente, um abien-
tede ameaças: "Derzi assegura: Samey.não sairá". 
O sentimento de artificialidade da crise transpa
rece nas palavras do líder do Governo no Senado: 
"O Presidente da República não renurlciará nem 
se suicidará" (COI'I'elo BmziJJense, 64, Doe. 11' 
28), como se alguém, na CP!, quisesse, sugerisse 
ou insinuasse a catástrofe, uma catástrofe absur
damente desencadeada de um depoimento, que 
seria tomado com respeitosa serenida,de. 

12. Os antecedentes sugerem a presença de 
dois fatos sirm.Utâneos: o aparecimento do segun
do dossiê e as referências do Presidente da Repú
blk:a, interpretáveis como ataques aoS membrO$ 
da CPI, que estariam procurando a ·quebra da 
ordem constitucional Em outra vertente, come
çam a se divu1gar, ardilosamente. cautelosamen
te, obliquamente, informações relativas ao se
gundo dossfê. No inicio do mês de abril, uma 
notícia, impressa com o título. A CM. lista os apadri
nhados de Chiarelli", abre a cena na qual se mon
tará o repertório das denúncias insin4adas e das 
denúncias explícitas: : 

"O Ministro das Comunicaçõbs, Antonio 
Carlos Magalhães, apresentou, anteontem à 
noite ao Presidente José Samey, wna e>rtensa 
listagem de computador com os pedidos de 
nomeações e de verbas feítos nos últimos 
dois anos pelo Senador Carlos Chiarelli (PFL 
- RS), relator da CPI da Corrupção. 

Antonio Carlos foi recebido por Samey 
pouco depois das 19h30min, quando o Presi· 
dente terminou uma reunião eJ11 seu gabi
nete com os Ministros da Fazenda, do Plane-
jamento e do Gabinete CMI. : 

O Ministro disse que seu próXimo passo 
será mandar fazer um levantamento de quan-
tas pessoas indicadas por Ch!arelli ainda es
tão no governo, e se as verbas federais conse
guidas pelo senador gaúcho tiveram o mes
mo fim a que se destlnavam".(Folha de S. 
Paulo de 7-4, Doe n9 29.) 

Em manObra de oculta:mento - ~ existiu, o 
ministro denunciante se escuda no Presidente da 
República, transferindo-lhe a eventual resi:>onsa· 
bilidade pelo retardamento ou omissão de prática 
de ato de oficio. Continua a voCaliZar aS denúncias, 
sempre que tem oportunidade, agora'mencionan
do a existência de um do~iê,já entregue ao chefe 
do Governo. Se ilícito há pelo não .encaminha
mento das denúncias às autoridades competen
tes, ele não é seu, sugere com a transferência. 
Em unifome conduta, suas palavras ·apontam in· 
variavelmente para o Presidente da ~epública: 
~· ' . -

''Planalto tem dossiê contra a CPI da Cor
rupção. O ministro dll$ Cornu~k:aç9es, ~tô
nio Carlos Magalhães, disse ontem que o 
dossiê do Governo contra os integrantes da 
CPI da Corrupção é "extremamente variado" 
e cabe "num caminhão". 

A saída da solenidade, já no elevador, Antô
nio Carlos abusou da ironia: "Onde está o 
dossiê contra a GP, ministro?", perguntou 
um repórter. "Certamente não está no meu 
bolso. É muito grande". disse o ministro. "Es
taria no carro?", insistiu o repórter. "Nada 
àisso, o dosS.iê é variado. Cabe num cami
nhão", encerrOu o ministro, irúormando que 
tinha pressa. 'Vou ao Palácio". (FoDta de 
S. Paulo, 204, Doe. n' 30.) · 

No dia segUinte, ganham contorno e figura as 
alusões ao dossiê: ele estaria com o Presidente, 
mas o intêfprete será O ministro: 

"Presidente tem dossiê contra a CPI desde 
terça-feira. O Presidente José Sameyrecebeu 
terça~feira do ministro das Comuniciições 
um dossiê completo contendo vários docu
mentos comprometedores para os membros 
da CPl da Conupção. O superintendente da 
Policia Federal, delegado Romeu Tuma, foi 
procurado ontem por dois assessores do Pre
sidente da CPI, Senador José lgnácio_F~ueira 
(PMDB·ES), que qUedam saber se ele teria 
participado do levantamento desse dossiê e 
qual seria o seu _('onteúdo. Twna dis~ que 
ignorava o _ass,unto. _ 

A FoDta apurou que um dos itens d.esse 
volumoso dossiê -_que foi preparado pelo 
SeiViço Nacional de Informações (SNI) com 
o auxilio de suas agências regionais e dos 
centros de informas:ões dos ministérios mili· 

-~_s_-':'""":'" ~a participação do Senador Carlos 
. Chiarell_i _(PFL-RS), relator da CPI, na venda 

d,e 70 mil toneladas de cebolas podres à 
Companhia Brast1eira de Alimentos (Cabal) 
em 1985. _ 

O SenadOr "Oliarelli, segundo o dossiê do 
Oçvemador, teria feito à época um pedido 
em norrie dos produtores do Rio Grande do 
Sul, ao então ministro da AQricuJtura do Go
verno Figueiredo, _Ne?for Jost (que também 

_ é gaúcho), para qt.ie intercedesse junto à Co
bal com o o~etivo de que as cebolas fossem 
adquiridas. Seu pedido foi aceito. Mas, quan
do ·a-Cabal foi buscar as cebolas, mais de 
·ao% da quantidade estOcada estava podre. 

O documento aponta que o intere$SC: do 
Senador Chiarelli no ~-o da venda d<:~s çebo
las ê porrt:ico já que a região do plantio -
entre a Lagoa do Patos e a faixa litorânea 

- do Estado - ê seu reduto eleitoral. ... O Go-
- _ vemo pretende, segundo apurou a Folha, 

se utilizar aos poucos d~ vasta d~JJmen
tação que compromete os membros da CPI, 
dependendo das passiveis situações ,de con
fronto entre o Executivo e o Legislativo nos 
próximos dias. O ministro Antônio ~rlqs_Ma~ 

· galhães para reunir toda essa doc:um~tação 
se utilizou -além dos órgãos de seQUFança 
do Governo - âe informações obtidaS c:om 
inimigos politicas dos membros da CPI. 

O ministro-chefe do Gabinete Civil, Renal
do CoSta --eouto, em audiência ontem c:orh 
o Presidente Samey, foi orientado para CJI.!e 
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toaas as declarações a respeito da CPI da 
__ 0?'!':1-PÇão devem ser ~ei~s p~o Mit:istrO An

--tônio ê:aJ-Ios Magalhães. Em outra audiência, 
ci_s _ rpinistros da AeronálJ.tiCa, tenente-briga
deiro Octávio JúliO M.õriil:â Uma, e da Mari
nha, almirante Henrique Sab6ià, reiteriiram 

- a Samey que os ministros militares acham 
que _os trabalhos da CPI da corrupção devem 
continuar, mas até um certo limite, IstO é, 
sem causar danos llJOrafS às instituições do 
país e ao governO." (_Folha de- S. Pa\l_fo, 
21-4, Doe.n•3U 

Na mesma inatêria há um tópico esclarecedor: 

"Dossiê existe mesmo ... , .wnfirma C~stá 
Couto. 

"Q ministro-c:h_efe Q.o <iab_inete Civjl, Rõ
naldo Costa Couto, disse ontem, em Brasília, 
que o dossiê preparado pelo Governo sobre 
os integrantes da CPI da Corrupção "existe 

__ mesmo, se foi o ministro Antônio Carlos Ma
Q?lhães que disse segundo ele, o ministro 
das ComunlcaçóéS "tem se pautado por um 
desempenho efe<::iente ~ eficaz, e Se deu esta 
informação, é porque é verdadeira". 

13. Fiel ao rote_iro _que t~rja sido traçado, o 
ministro das Comunicações será a fonte e o veicu
lo das informaçôes sobre o dossiê. Os a~ques 
se dirigem conta os membros da CPI_ e_,contra 
os -depoentes. A_ linguagem foge ao padrão de 
cortesia: a inciviliclade ocupa o lugar das provas 
e argumentos - tudo em nome do Presidente 
J.os_é__Samey. Veja-se o que se _d,itou ao sisudo 
O Estado de S. Paulo: 

"Agrava-se a guerra entre o Planalto e a 
CPI. -A CPI da- CoriuPÇãõ perdeu a credibi
lidade. E seus membros, querendo _recuperar 
esse Credibilidade, estão se-afundando cada 
vez rOãis, pefa Jãlta de argumentos e pela 
fragilidade de muitos de s~l,.IJiõ componentes. 
EStão cuspindo para cima, a cuspida lhes 
_vai cair Íl..:fpr6pna -cabeça: De tUdo isso. fica 

-~ aemon_stração da falta de _caráter de alguns 
depoentes, que partiCiParam do governo e 
-âele foram demitidos Por incOmpetência na 
ge"stão ~ economia 

O vlOiehto ataque do Ministro das Comuni
cações- Antônio Cad_os- Magalhães tem um 
ãfvo dare; Os ex-MiilistrO Anibal Teixeira, 
João Sayéid, Luiz Carlos Bresser Pereira e 
Dilson Funaro, a quem quer ver processados 
peló-goVertto "por fazer acusações levianas, 
sem apontar fatos e autores". 

Mais munição para o Governo: o inquérito 
sobre o Banco do Estado da Bahia (Baneb), 
sob a intervenção do Banco Central, revelou 
que o primeiro-secretário da Mesa Diretora 
do Senado e membro da CPI da Corrupção, 
l)enador Jutahy Magalhães (PMDB - BA), 

- -·- montou uma falsa ho-ldinfj, -forma:cta por ele 
próprio e várias pessoas de __ sua família, cuja 
atuação reSultou em prejuízos - e erriprés

-~ _tim()~ irregular~s-- de aproximadamente 
- ez$ 60 inllhões ao Barieb. O inquérito aponta 

· - evidênciaS de tráfico de influência no banco 
dirigido pelo Governo do Estado, podendo 
atingir outros políticos baianos. Estas _infor· 
mações fazem parte do dossiê que o Ministro 
Antônio Carlos Mãgalhães entregou ao Presi
dente na terça-feira (19-4) ~que está_sendo 
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alimentado diar1amente, com mais dados, 
não s6 pelo ministro das Comunicações co
mo por outros ministros, funcionários do Go-
verno e políticos que apoiam o Palácio do 
Planalto." (224, Doe. n• 32.) 

14. A divulgação de denúncias, por conta. do 
dossiê, prolonga-se pelo tempo, prometendo 
"provas", nuncct as apresentando, em afinnações 
vagas. Outras manifestações do ministro, havido 
pelas informações da imprensa como o adminis
trador do dossiê confiado_ ~o Presidente da Repú
blica. O Globo, de 234 (Doe. n• 33) e de 24.4 
(Doe. 11' 34); Folha de S- Paulo de 244 (Doe. 
n' 35); O Globo de 26 4 (doe. n' 36); DCI de 
23 e 25-04 (Doe. n• 37); O Llbernl de 2-5 (Doe. 
n' 38). Revela A Fo!!!!Lde S. Paulo (24-04) 
o que seria o objetivo do dossiê, l!e ver~ a infor· 
mação: 

"Os três principais dirigents da CPI da Cor
rupção, Senadores Jo$é lgnácio Ferreira 
(presidente), Itamar Franco (vice-presldente) 
e Carlos Chia~:elli (relator) receberam "reca
dos" através_ dQs mals.varíadÕS mensageiros, 
de que o Presidente José Samey estabece_~ 
como "prioridade absoluta" tirar as investi
gações do Palácio do ~analto. Atk o ftnal 
da próxima Semana, comentaram alguns 
dos mensageiros, entre eles o líder do gover
no no senado, Saldanha Derzi(PMDB-MS), 
Samey espera ter alcançado seu objetivo, 
controlando o raio de ação da CPI.- Estaria 
em jogo, segundo ele, sua sobrevivência po-
lítica. · · ' 

"Não vani.os recuar", diz Jqsé lgnácio. 
"Não ·temos o objetivo de alcançar quem 
quer que seja." Chfarelli se cOloca na mesma 
linha. "Quem não deve, não teme", diz refe
rindo-se a assessores palacianos, que, se· 
gundo ele, estão "sintomaticamente intran-
qüillos... -

Escolheram-se várias frentes de combate, 
visando desmoralizar integrantes da CPI ou 
seus depoentes. O prório Samey determinou 
processo contra Bress_er que, em depoimen
to, acusou, sem nom,es, çle "corruptos" fun
cionários do governo. o._objetivo_ seria de
monstrar o ''vazio" das acusações. 

Os serviços de informação do governo fo
ram chamados a colaborar, num ataque ad
ministrado peJo ministro Antônio Carlos Ma
galhães - uma ação que, silenciosamente, 
envolve os arquivos da Policia Federal." (Doe. 
11' 35.) 

'15. Esta implacável operação de guerra, se 
confirmada, não ofende apenas a ética: ela mos
traria um estilo político incompativel com a cons
ciência nacional 

O C: O TeJTOI:ismo e a subvenção dos Sena
dores 

16. Os requerentes não vinçularam a lingua
gem veemente do Presidente na_ ''Conversa ~9 
pé do rádio" às suas pessoas e atividades. Tantas 
foram as denúncias de corrupção,_ oriu~das de 
fontes várias, que não tinham porque atribuírem 
a si próprios o endereço das mensagen-s_ radiofó
nicas. Na sua fala de 26-2 notou-se a mudança 
de tom: o Presidente não via os denunciantes 
e, eventualmente, os incumbidoS d~ apurar a cor
rupção meramente como políticos áVidos de po-

der, que, pelo poder, revolvem a lama govema
meritãl. Dizia, fixando a nova direção das suas 
investidas:_ -

~-·~~·o alvo, s~m d(Jv!da, não é o político José 
Samey: é o poder, é a presidência, é o regime, 
é o nosso sistema de vida, _é a transição, 
é a democracia, e, final_rnente, Q _caminho 
da ilegalidade". 

O atento jornalista teria identificado, de ime
diatO, o rUmo SUbitamente alterado: 

"Agora o presidente José Samey ensaia 
_ ~ re_p_~çã9. çla g_uer:f~_ pSiCólógica, tendo co
mo alvo o Congresso Constituinte. Não usa, 

_ é óbyio, a palavra cor~3.ª<?_ ~. qua~o à sub
versão, ela aparece embutida numa fraseo
logia mais prolixa: "está dentro do Congresso 

, Nacional um pequeno grupo de radicais 
oportunistas com o qbjetivo de solapar a or
dem", afirmou o presidente na "Conversa ao 
Pé do Rádio~· de anteontem (26-2). (Folha 
d~ S~ Patiio; 28-'2, G_ó0s ~~i, Qoc. nç 18). 

Ao voltar ao terna, depois de outros pronuncia~ 
mentes presidencias, o isento _obsezvador, com 
certeza de posse de informações mais robustas, 
esclareceu: 

" ... Um sintoma adkioil.al da preocupação 
do presidente foi dado pelos sucessivos dis~ 

-paras diSã"ffiey contra_o CongresSo Consti-
-bJinte, no programa semanal "Conversa ao 
Pé do Rádio", emitido às sextas~ feiras. Depois 
de três saiaivada&. cqn_secu~ivas .. IJ.Q último 
programa Samey disse·que·foram feitas .. in
terpretações equivoCadas" a respeito de seus 
pronunciéimentos. _ 

O equívOCO, pela VerSão obtida ontem pela 
Folha, diz. respeito ao seguinte: Samey não 
estava criticando o -CongreSso Constituinte 
por causa da dlscussão em tómo do man~ 
dato, mas pelo que considerava carga política 
(e injusta) sobre~ a s_uposta corrupção do go
verno. 

D"e fato, relida sob essa ótícà a última "C o ri
Versa a6o:Pé do Râ"âiO" agressiva (26-2): -"Os 
poderes -dã: República são harmónicos. 
QUém deSeja- quebrar e5s;i harmonia quer 
é{ueb-rar a ÇOnstitLiição, quer Implantar a con
frOhfãção'~ disSe, por exemplo, o presidente. 

Mais adiante, acrescentou: "A tnbuna não 
foi~féita pâia denegrir, injuriar ou caluniar. 
·~(~olha ·aes~ PaU.Io, __ l0-_3, Doe. n: 40.) 

_Na ''_Conversa ... •· de_l8_:3..· _VoltoU o Pl'esiden.te 
a repetir o tópico eleito em fins de fevéreiro: 

. - "A democracia não é fácil, disse eu. Ela 
é mais do que um sistema de governo.-Ela 
é_ um estado de consciência. Mas ela não_ 
pode ser julgada pelos que a conspurcân1, 
pelos que negam seus valores, pelos que ub1i
zam para matar a liberdade um processo que 
é muit,o suicida, quando não se respeitam 
as leis, quando se omagizam grupos para 

'coagir, como nós temos presenciado muito 
-neste País ultimamente. Para coagir e atingir 

---=--~-liberdade dos ·outros~ o estado de direito 
-entra em crise, a transição democrática atra-
'--Ves5a instantes de apreenSões." 

_ As ·referências e alus§es_ ª'-dquirer:n, em cada 
. liova "nOticia Oú corijectuça. c:ohsisfênCia e forma. 
A sombra do oculto e volumoso_ dossiê, desen-

volve~se uma teia sempre mais visíVel. Sustentam 
os intérpretes da vida politica_- como já se aludiu 
-que no _centro do jogo ºe_se_nha-s_e numa amea
ça; velada e de difícil conipreensao. Se continuas
sem as inqliirlções na CPI, com a convcx::ação 
de testemunhas próximaS, pelo trabalho e amfza
de, ao presidente da República, emergiria uma 
crise institucional. O presidente, que, segundo a 
obsezvação do prestigiado colunista Castelo Bran
co, teria _,.desencadeado um confronto" (Doe. n9 

11 ), seria a vitima, que reclamaria defesa, Contra 
os membrOs da CPI, susPeitos de promoveram 
a fuptura da ordem. Os requerentes, apesar da 
autorizada advertência, mantiveram-se inabalá
veis em sua confiança no Exrw Sr. José Samey. 
Não encamparam a versão do confronto mon
tado, com a inversão dos papéis, entre agressor 
e. agredidos. Não cogitaram, por isso, em nenhum 
pedido de esclarecimentos, pela via política ou 
judicial. Os fatos pOSteriores, todavia, exigem·, para 
que se sustente a crença anterior, explicações do 
Exmç Sr. Presidente da República. Convir-se.~â que 
a cortesia, ainda que Seja a mera cortesia, reclama, 
agora, para que se restabeleça o crédito. o diálogo 
pela via"judicial, previstO êm lei, juridicamente ne
ceSSário. 

17. O Diário Oftdal de 4 de abril publica 
o Parecer n9 _SR~55, (Doe. n9 4~) subscrito- pelo 
ConsUltor-Geral da Repúblic:a, encampado ex
pressamente pelo "de acordo" do Presidente da 
República. Lê-se no item 7 o seguinte: 

"'7. CPI 00 CG!? 
"( ... )Esta CPI ~m. p~erá.vir·a a5Seme~ 

lhar-se à Coffiissão Geral de Investigações 
~ CGI-, que tantas arbitrariedades come
teu e_ que não podem__ser repetidas pelo Le
gislativo, o primeiro guardião da democrat:ia, 
que se alimenta e vive da constitucionalida
de." 

A_ imprehsa viu no parecer um ataque à CPI 
e sobretudo cOntra Se\1$ integrantes, acoiinados. 

· diretainehte, élpesar-de alguma obscuridade indi
reta, de ínQWSitores arbitrários, t_ais como oS do 
regime militar. O Jornal do BrasU de 5 de abril 
dizia em m.®chete: '_'Consultor diz o que CPI 
é pecaminosa". (Doe. 09 43)" Os reqUerentes esta
riam _conjurados contra o Estado de DireitQ, que, 
eles .roais do_ que seus acusadores, ajudaram a 
edifiCar. Nesse cOntexto. ·entrou a lenda de que 
se pretendia induzir o' Presidente ao suicídio, à 
renúncia. Note-se o-que anotou, __ a_ próposito, o 
6r_gãb de imprensa de maior circulação IJQ Pals: 

_.·-. '"DizendO-se -mwto preocupado Corri a si
tuação, _Q_s.e_n,.a_dor E_achid Saldanha Derzi, lí
der dO goVemp,-procUrou José lgnácio "Fer-

~ r_eira, para lhe transmitir o que seria uma 
mensagem do Planalto. "0- govefno ·consi
dera um _absurdo a convocação_ de Jorge 
Murad", iniciou Saldanha Derzic Indo mais 
além na conversa, o líder_ do governo acres
centou uma nova frase ao diálogo, imagi
nari.do LJDl çlifl)a de tragédia. "Q Presi~_~te 
poderia renunciar ou s~_suicidar". (Pj:lgs. 22 
e 23) ~;.-

( .. :) o .ttspecto_ mais divertido dessa terça
feira Alfa reside no Planalto. É possível que 
Samey tenha mesmo dito a Saldanha Derzi 
-quf!-põderia reQunciar, ~ até se matar, caso 
_ J~rge ~uraá tivesse de comparecer à CPI. 



Maio de 1988 DIÁRJO D9 CONGRESSO.NACIONAL (Seção D) 

Também é possível, contudo, que apenas 
tenha sugerido que espaJhasse um pouco 
de terror entre os senadores - da mesma 
forma que o miÕi_stro Paulo BrosSard, çla Jus~ 
tiça, levantou o risco da renúncia_ nas nego
ciações de bastictores a favor do m~ndato 
de cinco anos na Çonstit4inte. O certo; no 
entanto, é que na semana passada, _!5amey 
chegou a queixar~se a um amigo sobre o 
comportamento da CPI, mas não anunciou 
nada além disso. "Desde que assllll}i a Presi~ 
dência, procuram_ ~Igo que possa incriminar 
o meu governo. Como não conseguem, ten
tam envolver o Jorginho." (Pág. 23. Veja, 
de 6 de abril de 1988, (Doe. o" 44) 

18. O fato decisivo, que exige, para ser enten· · 
dido em profundidade, uma explicação, é o dis
curso pronunciado em Jales (SP), no dia 14 de 
abril, pelo Presidente da RçpúbUca. Nele, nas s~as 
referências e alusões, criou-se, para os requeren
tes, a desconfiança, a suspeita, o indício de um 
ataque que lhes fere a hÕnra. DePOis do discurso, 
uma entrevista de imprensa, para esclarecê-lo, 
além de haver obscurecido a mensagem, mais 
acentuou o sentimento de agravo, que se conjuga 
ao oculto dossiê. Destaque-se do primeiro, - o 
discurso - o seguinte t6pico: 

" ... eu às vezes em momento de reflexão 
me pergunto porque Deus metro~ de ·tão 
longe para que eu_ encontrasse tantas dificul
dades e tantas esperanças ao mesmo tempo, 
e encontrei uma resposta dentro ,:l.e mim 
mesmo que me tem dado forças pai-a dirigir 
o Pais no momento talvez mais diffcil de sua 
História. · -

É que o Brasil precisava. neste Instante, 
de um homem que tivesse a capacidade de 
não perder a paciência, de ter a tranqüilidade 
de aceitartodas_as injustiças, acei~ _a viol~n
cia verbal, aceitar o terrorismo moral, saben
do qu.e este é um sa.crificio que a_ NaçãQ 
exige de_ mim para que se aprenda pelo exer
cício _que a democracia não ê isso, mas sim, 
o regime do respeito e da liberdade_ de cada 
um, respeitando a liberdade dos outros: 
Quantos neste País colocanc;l..o a ~scaro: de . 
democrélW.s tem dentro de si o espírito do 
autoritarismo e do absolutfsino, através· da 
violência, forçar decisões, evitar a manifes
tação da liberdade dos outros em$ a lille.r
dade com a própria liberdade." (O Estado 
de S. Paulo, 15.4.88, Doe. n• 45). 

Solicitado, em entrevista, a esclarecer as alu
sões, reputadas de ambíguas pela imprensa, tor
nou ainda mais diffcil a compreensão de suas 
palavras: · -

"-presidente, o senhor cUsse qUe a con
vocação qe alguns assessores seus para de
por na CPI da Corrupção seria uma tentativa 
de desestabilizar o governo. Como :é isso? 

-Eu nãó falei isso. /tUé hoje e~ não co
mentei nada sobre esse assunto. 

-Como está a convocação de Cl?Sessores 
seus para depor na com_lssão? : 

.ê a _ _própria liberdade. O que eu disse é que 
a liberdade de cada um tennina onde come
~ a__l_Q:l~rdade ci_os outro_s. E, no momento 
em que se-procura, atravéS-da violência ver· 

_bal, atrãV§s do terrorismo moral, que é pior 
que outra espécie de tecrorisJl)Q, desintegrar 

. __ Ç~:-Sociedãae democrática, nós estamos. quer 
- dizer; _C:Ómbatendo a -próplla democi'àcia. 

Nós não vamos ter um país democrático _s_e 
· nós não fiZermos a democracia dentro dos 
·-homen.~-~ EJã. nãO-é-somente o regime, ela 

_ é um estado de convivênda. É prec:iso que 
__ cada um seja democrata. -

-Quem está (Ç!Zendo isso? 
~Aí voCê pode responder você mesma." 

(O Estado de S. Paulo, 15-4-88, idem, 
Doe. n'45.) 

19. TOdos os que leram o discurso e a entre.. 
vista coloCaram neles uin endereço: os membros 
da CPL A manchete de O Estado de S. Paulo 
nàq_ deixa nenhuma dúvidã.. A Sua reputação foi 
questionada, comO questionada seria, no mesmo 
mês, sua probidade, na celeuma que se levantou 
....;....;; _insuflada por membros do governo - a_c;_erca 

- do dossiê. Orna nQVa dúvida, agora, nesse mês 
de abril, P!Jira sobre a honrã dos seriadores que, 
depositários da confiança de seus c6ncida_~os,_ 
ao zelarem por si, zelam pela honra de seus consti~ 
tuintes. A incerteza no espírito dos requerentes 
se C:óhdenSou, com relutância e mágoa. A resis
tência e:m admitir a alusão está, ainda no dia 16, 
nas palavras do requerente José lgnádo, que dÉ:
darQU aq_ J01pal ~ Brasilia, que circufou no 
dia seguinte: · 

"Não quero crer que o alvo das declara
ções do presidente s~a a CPI, embora toda:s 
as evidências militem em sentido contrário'". 

sua" ~onfiança abéii~u-se com a ampla rePer
cussão; nas grandes e nas pequenas publicações. 
Entre as ·de maror circulaÇão, destaque-se- a 
maior, a revista Veja: 

___ "Num daque1es discursos em que se. colo
- C{l na ·posição de uma conspiração monu-

- - . mental, f!listurando seu destino ao do País 
inteiro, Samey reclamou na quinta-feira pas
sada, durante uma visita a Jales no interior 
paulistano, de que a "vlolênda verbal e o 
terrorismo moral visam a desintegração da 
sociedade_ democrática." Não o disse expresK 
samente, mas referia-se aos trabalhos da CPI, 
que agora se deterão sobre seu _se_c_r~t.ário 
Jorge Murad, que ele chama de Jorginho 

- e considera quase como filho". (pág. 25. 
20.4, Doe. n• 46.) 

EXemplifique--se com dois jornais, um dQ SUl, 
outro do Nordeste. O Diário de Pernambuco 
de 15-4, assim relatou os fatos, sob o t.J.'tulo: "Seir~ 
ney acusa CPI de razer terrorismo ~oral". 

-Vou continuar fazendo o mesmo co- . 

~ ''N:a mais forte reaçàp de ser Governo às 
investigaÇões da CP! da Corrupção que ã.pura 
~enVolvimento de integrantes do Planalto no 

-·Deriêfido irregUlar a empreiteiras o Presiden
c----=_-~-_-.Jqsé Samey afirmou, ontem, em Ja1es, mentário. Não comento. 

1 
• __ .-

-O senhor falou em terrorisn;lo moral, 
em violência moral ... 

-Eu acho que em certos momentoS esta· 
mos vendo uma extrapolação da~o que . 

· ""~nã· região norte do estado de São Paulo, que 
enfrentárá com trijnql.iilidade todas as injus~ 
tiÇéis ·e ãceitará "as violências verbais e o ter~ 
rorismo moral" de que está sendo alvo. para 
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demonstrar que i-espeita o regime" democrá~ 
tico. 

Ás ·queixas do presidente foram muitas em 
dois momentos distintos: ao_ final de um dis
cUrso de agrade<:imento; por ter reéebido o 

--título de cidadão de Jales, quando abando-
-riõu o texto previamente preparado e deixou 
a "émoção" lhe tomar conta; e, depois, du
rante a tumultuada entrevista coletiva. Neste 
seg\.mdo instante; porém, o presidente não 
quis ·admitir que estaVa se referindo à CPl 
da COrrupção, afirmando que e_m _nenhum 
tnômento pretendeu comentar as atribuições 
dos senadores, mas observando que "a cada 
um de voc:ês e.abe interpretar as minhas pala
vras." (Doc.rt'47.) 

O Estado do Paraná de 15-4, tratou do assun
to com o seguinte título: ''S.,mey vê "terrorismo 
moral" na CP!." (Doe. n• 48). 

m-A escusa do privUégio do Executivo 
20. O fato de ocupar o notificado o cargo 

de Presidente da R_epública não inviabiliza o proce
dimento re<iuerido. Nenhum obstáculo constitu
cional exist~~ para efetivá-lo. ESte t6Pico mere·cerá 
melhor exame no n9 IV, a seguir. No momento, 
restrinja--se o problema para o âmbito dentro do 
qual problema possa haver. Trata-se de verificar 
se o privi1égio do executivo ( executive privile
ge) ou presidentlal prerogative) toma o Presi
dente intangível ao controle do jud,iciário. A letra 
constitucjon_al não alude_ ao _privilégi_o do execu
tivo, quer na ConstituiÇão dOs- EStados Unidos, 
o mode]o do sistema político br'asilelro, quer nas 
constituições republicanas que o adotaram. Aba· 
se da clá.usu1a deriva do capítulO 14 do SecoQ.d 
Treatise of Government, de John Lo·c:ke, publi
cado em 1690; 

"This pOwér to .;1ct accQrdinQ to discretion 
for the · public good, without the prescription 
of the law and sometimes even against it, 
is that which is called prerogative;" (Dent: 
London and Melbourne, Evér)'mari's Ubnuy, 
1986, pág. 199) . . - . -

ObViarn!'mte, a prerrogativà não tem a latitude 
que nela via l.ocke. Ela se_ refugia nas "questões 
políticas" (Edward S. Corwin e Louis W. Koeníg, 
lbe Presld<mcy Today, New York Press, 1956, 
pág. 31 ), cuja extensão máxima não ult:rapa;ssa 
a garantia dos direitos indMduais, entre os quais 
está a defesa da honra, Desde o_ caso .Mar.bwy 
contra Madlson (1803) a preiTOg'àtiva ou privilé
gio encontrou a linha de demarcação: 

"Pela Constituição dos Estados Unidos o 
Presidente _ê investido de certos e importan
tes poderes -políticos em cujo exercído ~e 
só recorre à sua discrição e só responde pe
rante as leis de seu País, em seu caráter políti
co, e perante a sua própria cOJiscíêncía •.. 
"Quando, porérri, a legislatura prescreve ou-

- tros deveres a esse funcionário;_ quando lhe 
manda peremptoriamente praticar certos 
atas; quando- direitos individuais dependem 
_çl.o_ cumprimeq.to desse_s ~.tos;_ ele se toma, 
de fato e de direi.to, oficial da 1e~ é obrigado 
a dar à lei contas de seu procedimento. e 
nã;Q pode, a seu bel-prazer, ludibriar direi_tos 
adquiridOs por terceiros. 
__ ·c, . .) Quando, porém, umRdever especifico 
lhe é assinado por lei, e_ direitos individuais 
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dependem do fiet cumprimento deSse dever, 
parece_ igualmente certo que a pessoa que 
se julga ofendida, tem o direito de re_correr 
às leis de seu PaiS pai"a a sua desafronta." 

(Decisões Constitucionais de Mar~ 
shaU, traduzidas por Américo Lobo; Rio, Im
prensa Nacional, 1903, págs. 14 e 15.) 

O aspecto do privilégio, que seria invocável, 
ainda que por absurdo, para apoiar a eventual 
recusa de prestar informações, se circunscreveria 
a chamada take care clause. Ela asseguraria 
o direito de o Presidente proteger as conversações 
pessoais que mantêm com seus subordinados. 
(Cõrwin e Koenfg, ídem, pág. 53). A escusa se 
desqualificaria, ainda que invocada, tendo em 
conta que os atos, sobre os quais se funda a 
notificação, são públicos e publicamente foram 
tratados pelo Presidente e por seus subordinados. 

"É que o princípio de direito comum, mui· 
tas vezes. sec.ular entre os anglo·saxônicos 
e transmitido pela juris{ilrudênda inglêsa e 
americana, não permite que haja agravo ao 
direito particular, sem a correlativa correlação 
legal. Toda a injustiça tem seu remédio jurídi· 
co. Where there is a wrong, there is a 
remedy. "O princípio é que, em sofrendo 
agravo uma pessoa, ou uma entidade cole· 
tiva, o caso da lugar a ação judiciai, e há 
sempre reparo na lei." (Ruy Barbosa, Comen
tários à Cõfistituição Federai brasileira, col 
e ord. por Homero Pires, São Paulo',. 1933, 
1Vvo,págs-.189el90> · 

21 .. Em_1Ugai- çla potific~çãQ, cV.x~ éwn mero 
procedim~to, ,inábil de prescreve, urna pena, o 
direito" dos ~tados (..Inidos, çujo pr~c;i~ndalismo 
adotamos desçle 'i! República, molQ.ad9 no prin
cípio da separação dos poderes,, admite, mesmo 
contra o Presidente da República, um wriL A 
subpoena (ad testlflcandum e duces tecum) 
com a prescrição ,de pena, o testefll~ho e a pro
dução de:; 9ocu!f1e~tos em j~\ p pr~edente 
firmou-se ~qm q PJ:e~içleq~ ~t;ffer~r (~nlted 
States v. Burr, 25 Fed. Cas. ,3,0. (I'!' 1~.692) 
(C.C. Va. 1807), ao qual uma Corte de Circuito 
(não c1 Suprema COrte) lhe deiermb-tôU. 'por meio 
de subpoená, a Produção de_ p'roVa.' Presidia-a 
é vel-dade, Marstliill, aO tempo effi:qUe 'os minis
tros da Suprema tOrte também' presidiam as cor
tes distritais. O episódio deve ser rememorado, 
peJas suas afinidades com _a nQtific~ção ora e:m 
exame, sendo de considerar que o wrlt anglo-sa
xônico possuí inteilsidade de enerQia cjUe o proce
dimento arual estâ longe de ter. Jefferson, Presi
dente dos Est.cl.doS ·unidos, na' s'exta mensagem 
anual ao ·congreSsO' (2 de dezeffiDrO 'de 1806) 
disse que· certas Pessoas se haviam drganizado 
e armado; em deshliO à lei, pàra promOVer expedi
ções c"Ontrã ·um País vizinho. A aluSão; por ser 
vaga no ultràje -- ela insinuaVã- rebeldia contra 
o Pais - causou grande mal-estar no País e no 
CongressO. (Basic' Writlngs of Tllomas Jeffer
son, ed. por Philip S. Foner, Willey'Book Com
pany, NewYork; 1944, pág. 370). Em mensagem 
espedal de '22 de janeiro de 18Q7~ · s'ob reserva, 
o Presidente aCUdiu às preocupações._ nacionais 
e nomeou o ~eça do movirn~nto: Aaron Burr, 
que havia sido vice-presidente no· seu primeiro 
mandato. Informava ainda que ~s provas eram 
volumosas, mas poucas poderiam qualificar·se 

em sentido forf!lal e legal. A proV21 se compunha 
principalmente de cartas, "Muitas vezes contendo 
um misto de rumores, c:onjecturas e suspeitas, 
de modo que, por essas defidências, só poderia 
indicar o nome principal da conspiração" (idem, 
pág. 376). Na corte de drcuito, BJJJT exigiu as 
provas da acusação. A nove! República, que subg. 
tittiítaUm rei por um cidadão temporarimente 
eleito para a Chefia do Estado, sentiu-se perplexa 
diante do pedido do acusado. O País debateu 
a questão: pode um presidente ser chamado pe
rante urna Corte? Como presidente não, susten
tavam uns; coma· cidadão, sim. Jefferson conti
nuava a afirmar que as comunicaç6es confiden
ciaiS do legislativo eram privilegiadas e- imunes 
à inspeção de outros poderes, reservando-se, com 
independência de qualquer autoridade,_seledonar 
os papéis a serem enviados ao juízo. Marshall 
notou que nenhuma cláusula constitucional o 
proibia de ser notificado. (Leon Jaorski. The Rlbt 
and the Power. Pocket Boo~ Edition, 1977, págs. 
206"e segs.; Handbóok of Conslitutlonal Law, 
Novkfl, Rotundo e Youg.-Saint Paul, Mlnn:, 1978, 
págs. 204 e 207 .)). SOmente os reis, absoluta· 
mente irresponsáveis diante do juízo civil e crimi
llal poderiam ser eXcluídos desse dever. Duas dife
renças hâ entre wn presidente e UJ1l rei: wn rei 
nãO pode cometer ilícito (the King can no 
wrong), o presidente pode delinqüir. Nenhuma 
censura é admissível a um rei; a um presidente 
qualquer censura pode ser .articulada. Se um pre
sidente pode desviar-se da-lei· (no sentido de 
wrong, da lfngua inglesa) e pode ~er censurado 
num debate, ele não-é uni rei ungido e responde, 
como· qualquer ddadãq, de acordo com a lei. 
Em primeiro lugar, e1e fixou wna s~poena ao 
presidente. Segundo, declarou que a Corte se da
ria P.O.f satisfeita se 'fOsse produzida a prova reque
rida: a ordem foi obededda, sem nenhuma c_rise 
con~tuciona1. (Para o epfsóc:Ho, entre a realidade 
e a ficção, consultar também: Gore_ Vida], BuiT, 
Panther; 1979, págs.4,87.e,segs.). O wrlt duces 
tecum, que continha em si mesmo uma adver
tênda:penal, entrOU, ·deSsa_ rofma, no inundo 
coristlluciona1 aineiiCano. Na notifiCação ora pro- · 
~ta ·não há; erÍt 'si,_rlelmUnl 'cOnteúdo penal, 
mero ProcedimentO que é, 'o.qua1 nãO JUIQa, nem 
prqc~. Mais tarde, o 'presidente MOnroe aten· · 
deu a outra subpoena, ad testiflcandum. Des
neÇespário seria adotar, entre nós. por analogia, 
o writ, diante do que dispõe o art. 221 do Código 
de PrÇlc;esso P~naJ, ª-qu~ porém,_co~ as conse· 
qúêhé:ias (não em si) penáis dei falso teStemúriho 
ou de recusa de depOr.' · 

22. - A objeção dà: preSériça de Um PreSidente 
da República num ·processo judicial - ontologi
carii_e_o~ diferente .do atual mero procedimento 
-assumiu perfil defirut.ivo no caso United Sta
tesv'l'l!xon (418 u. S. 683 (1974), em certio
radju!Qado pela Suprema Corte_ dos Estados Uni· 
dos~ b quadro constitucional é o mesmo do que 
repfpçluzem as constituições republicanas doBra
sil. com 'uma difi;!rença: o testemunho, entre n6s, 
nãO ... Qepende da subpoena ad testiftcandum, 
dia[}~ -dos termos ~ressos do Cócijgo -de_ Pro
ceSsO Penal. Fup$4o n.o.Qrincípio 4a indepen
dên~iflj;lo~ poderes o Presidente ~.u.cumpri
mentp _à ordemju<:fida1 para produzir documentos 
_ou p~estar esclarecimentos. Reclamou, em favor 
da escusa, o privilégio do Executivo, nos termos 
de oficio enviado ao Juiz Federal de Washinaton: 
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"Dear judge Sirica: 
White House counsel have received on my 

behalf a subpoena duces tecum of the United 
-StateS Disbict Courtfor the Oistrict of Çolum
bia on July 23rd at the r~uest of Arch!bal 
Fãx. The subpoena calls on me to produce 
for a Grãnd Jury certain tape recordings as 
well as certain specified documents:. Wrth the 
utm.ost respect for the court of which you 
are Chief Judge, and for the branch os go
vemment of which it is part, I mUSt decline 
to obey of th~ subpoena. 

ln doing só l follow the example of a long 
line of-my predecessors as President of the 
Unlted States whO have consisteritly_ adhered 
to the position that the President fs nots_ubject 
to compulsory process from the courts. 

The independence of the three brançhes 
-o(our gOvemment is a the very _he.;ut o~ our 
Constitutional syste_ni. It wOUid_ be whQIIy 

. inadmissible for the President to . .seek to com
pel some particular action by the courts. 

. It is equally inadmissible for the courts to 
.- seek to compel some particular action from 
the President 

Thatthe Presidentis not subject to çompulw 
sory process froin · the other branches 6 ge> 
vemment does not mean, of course, that ali 
information in the custody of the Pr~sident 
must forever remain unavailable to -the'courts. 
üke ~ _of !nY Prede<:essOis, ! háve a1Ways 
made relevant material available to thé c:ourts 
eXcePt in- thõ.Se' râfe" inStanceS Wheri tó do · 
só would be incOnsistent with the public inte
rest .. 

Ricard Nixon" (John Sirica, To Set The 
Record Slralght, W. W. Noron & Company, 
NewYork, 1979, págs. 137 e 138). 

o Presidente supUnha que estáva em seu arbi
trlo entregar prova~ e prestar as informações que 
desejasse e que 9 j~icíárl_o não tinha poc}er de 
compeli-lo a atuar de outro modo. Ele, ~ e1e, 
sena o juiz da Comunicação de. atcis seuS, prote
gido pelo privilégio do executivo. "Onde eu estava, 
diz o juiz federai, eu, um obs_curo juiz~ e_ricQ!lf+a· 
va-me frente ao Presidente dos Estados Unidos". 
(Idem, pág.l43). ·· ··· -

Poucos dias antes, diante de uma eventual con~ 
vocaÇão para depor, que partiria do "Select Com
mitte on PresidentiaJ Calnpaígn" (Watergate)
idéia que só_ poderia partir de um calqur-o, diz 
uma autoridade brásileira (o calouro era Sam J. 
Ervi:ri) .:...:.. o Presidente se antecipava a Contestar. 

"Dear Mr. Cb,irman: 
l.am advised that members of the Senate 

Select Committee have raiséd the desirability 
of my testifying before the-Com:mrtteehas re
quested access to Presidential papers prepa
red cif received. by former members by former 
members of my staff. 

ln this letter 1 shall state the rea.Sons why 
I shall not testify before the Committee or 
permtt access to President papers; ,' .. ' 

The pending requests, however, would mo
ve us from proper Presidential cooperation 
with a Senate Corrimittee to jeopardizing lhe 
fundamental Constitutional rote of the Presi
dency. 

( ... )The question of my own testimony, ho-
wever, is another matter. I have concl~ded 
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that if I were to testify before the Coffimltte 
irreparable damage would be dane to the 
Constitutional principie of separation of po
wers" .... (6 de julho de 1973) (Comtltullo
nal lnterpelatlon, Chase e Ducat, $t Pãut. 
Minn. 1974, págs 260 e 461). 

Como se verá, a separação dos poderes não 
eJeva o Presidente à categotia de autoridade su
prema, sem controle, senhor e proprietário da 
soberania popular. Esta a lição que está nos casos 
United States v. Burr e Clnlted States v. Nl
,.,n. 

23. Os dois argumentos que estão em éausa. 
são: 1) o priv:J1égio do executivo, fundado na sepa
ração dos poderes, poupa o Presidente dos incó
modos de prestar contas à nação, por meio do 
judiciário e do legjslativo? 2) O privilégio do execu
tivo está acima de direitos que possam s~r:susten
tados em Juízo?_ (Novak, Rotunda e Young, obr. 
cit.,. pág., 20"6). Outro argUmento ainda será exibi
do, subtilmente aludido na carta ao Juiz Federal, 
o da imunidade presidencial, que será tratado 
adiante (item lV). O privilégio do exeCl!.tivo, se 
invocado perante o Congresso, perrilite a recusa 
explicita do Presidente, como- estaPele<:e o Ful
bright-EIVin bill (V, Congressional Record, F e
bruary 15, 1973, S 2527. Ervin ·resolutfoit, Con
gressional Record, March 8, !973, 842Q4-
S4205, mas em normas de auto-restrl~o do le
gislativo. A prerrogativa não podia ser invocada 
de forma absoluta, numa quebra do ethos repq
blicano, como ocorreu no curso do episódio. No
te-se o comentário de um historiador: 

'The Nixon administration, with its extrava
gant theory of an absolute privile;ge covering 
everything, whether related ar not to the per
fonnance of officlonal duties, made a show
down almost inevitable. Some legal scholars 
- Raoul Berger, for exemple .:...... remembe· 
ring Mad.ison's inJunction in the 49th Fede
ralist that neither branch could "preteri.d to 
an exclusive ou superior right of sett:lfug the_ , 
boundaries between their respective powers", 
argued that the question _should be bucked 
over to the courts. Nixon himseJf said in early 
1973, if the Senate wantêçl a court iest, "we_ 
would welcome it _Perhaps this is the time 
to have the highest court of the larid make 
a d.~nitive decision with regard to the mat
ter .... -

For 180 years the arbiter in questlon -ttad 
been neither Congtess nor the Prestdeht nor 
the courts but the polft:lcal contex and pto
cess, with responsible opinior considering 
each case more or less on merit ant;l tuming 
against whichev_er side appeared to be over .. 
reaching itseH . ... __ _ _ --, · 

Nixon's executive priv:llege as well as exe
cutive agreements, Nixon's revolutipnary of 
the presidency finally fo_rc;:ed Çqngi"ess into 
sweeping and dramatic proposals of self-d:e
fense." (ArthurSchJesinger,Jr., The Imperial 
Presldency, Boston; 1973, págs. 394, 396 
e397.) 

24. O privilégio do ExecutivO não se manteve 
em nenhuma das isntàncias: em que foi julgado. 
O juiz federal, fiel ao que fora decidido l66 imos 
antes. no caso Unlted States v. Burr; -25 ·Fed. 
Cas., n9 14, 692d. (1807), cobfortou~se has pala-

· vras de _Marshal: o p_~e~dente não é um rei. Na 
expre_ssão se contêm _o princípio da responsa
bilidade do Chefe do Estado e da impropriedade 
de se reputar ele, apenas ele, solitariamente, o 
juiz elo privilégio:_ 

"Marshall concluded -lê--se na sentença 
do juiz federal- that, contrmy to the Engllsh 
Qractice recording the King, the laws of evi
Uence do not excuse anyone because of the 
office he holds. 

- The single reservation alluded to is the 
case of the king. Although he may, perhaps, 
give te:stimony, it is said to be incompatible 
_with dignity to appear under the process of 
de court Of the many polnts of difference 
whích exist between the first magfstrate ín 
England and the first magistrate of the Unhed 
-States, in respect to the personal dignity con
ferred on them by the constitutions of their 
respective natfons, the court wífi only select 
and mentlon two. lt is a principie of the En
glish Constitl.ltion that the king can do no 
wrong, that no blame can be imputed to him, 
that he cannot be named in debate. By the 
Constitution of the Unhed States, the presi
demt, as any other officer of the govemment, · 

· may b~ impeached, and may be removed 
from office on high crimes and misdemea
nors. By the Constitutlon of Great Britain, the 
crown is hereditary. and the monarch can 
never be a subject By that of the Unlted Sta~ 
tes, the pre:sident is elected from the mass 
.of_the people, and, ·on the expiration oftime 
for Whlcb he is elected, retums to the mass 
of the peciple again." (John J. Sirica, orb. 
dt. págs 324 e 325.) 

A Court of Appeals, em Nlxon's Appeal to 
the Onlted States (Dist of Colurnbia, 1973 ~ 
487 F 2d700), sentenciou de modo terminante: 
o Executivo n&o deqde .ac~rça d~ seu privilêgio. 
A Constituição não menciona o privilégio do Exe-
cutivo, riluito menos reconhece ser absoluto_ o 
prindplo não enunciado. (Çhclse ·_e· Ducat, páQs. 
317 e segs.) A Suprema. Corte Gülho de 1974, 
Certionarl before Judgment to the Onitt.~:d 
States Court of Appeids for the Dlsblct of 
Columbia Cir<:ult 1'1' 73-1766), depois de .co
nhecer da matéria, por estar no âmbito do Judiciá
rio, decidiu que a_subpoena devia ser mantida. 
O presidente, segundo a Corte, lê na Constituição 
um privilégio absoluto em fayor da confidencia
~dade das comuniCaçOes.presidenc:iais. Continüá, 
acerca dos argumentos básicOs: · 

"ln support of his daim of absolute privil~ 
ge, the presldent's counsel urges two · 

-"' grounds, one of which is common to al_l go-
vemments and one of which Is pecullcsr to 

_ our system of separation of powers. The first 
. ground is the valid rieed for protection of 
communications between high govemment 

- officials andthçsewho advise and assist them 
in the perfon:nance of their manifoed duties: 
the..importance _os _thls confidentiality is tOo 
plain to require further-d.iscussiori. ... · 

The second ground asserted by the presi~ 
· dent' s cqu_!1sel in suport of the claim o abso

"li.rte-piMlege rests on the doctríne os separa-
-tiof! of powers." _ 
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O privilégio, sustentável no campo diplomático 
e militar, não se aplica sempre que hâ necessidade 
de produzir prova em juizo: 

"The ends of criminal justice wou!d be de
feat® if judgements were to be founded on 
a- p8rtlal or speculative presentation of the 
facts. The Vf!fY integrity of the judicial system 
and public confidence in the system depend 
on full disclosure of all facts, within the frame-
work of the rules of evidence." (John J. Sirica, 
obr. cit. págs. 363 e segs.) 

Conclui-se, portanto, que no sistema constitu
cional brasileiro, neste ponto fiel ao modelo ameri
cano, não tem nenhuma justificativa a invocação 
do privilégio do Executivo. Haveria grosseira desi
gualdade se o Executivo, acusa:hdo alguém) se 
negasse a reconhecer o sentido de suas alusões, 
negando-lhe as informações, só disponíveis para 
o agravo. Não é reservado o assunto que em 
público é discutido: seria incongruênciª admitir 
o segredo para uma das partes, seja qual for sua 
posição política, e não franqueá-lo para outra, por
que, pelo cargo, ela estaria acima das leis e da 
cidadania. 

IV- A Imunidade do Presidente 
25. A notificação ora proposta, repita-se não 

é ação, nem processo penal, ao contrário do' wrtt 
duces tecum. Ela pode ter reflexos penais. Onto
logicamente, porém, no seu perfil, não se incor
pora sequer uma sanção penal. EJa não leva a 
nenhum julgamento. Poder-se-ia, com o excesso 
de zelo que cerca os poderosos, especular acerca 
d~. sua lmpro~ri:dade, tendo em vista a responsa
bilidade condJaonada do Presidente da Repúbli
ca, de acordo com a leitura que se fizer da Consti
tuição da República. Embora, portanto, falte opor
tunidade a qualquer tentativa de confundi-la com 
a ação penal, não se negam os requerentes a 
esclarecer esse aspecto jwidico do falso proble
ma. 

26. O juiz Johf! J. Sirica, no seu registro do 
caso United States v. Nixon, já_ mencio_nado, de
tém .. ~ ~~re um efeito - aqui um _efeito - a 
f!ubpoena duces _tecum. Desobedecido o wrlt 
o direito anl.ericano, cuja Co-nstituiÇão evocari~ 
a responsabilidade do Presidente da República, 
levou-o a indagar sobre a conseqüente expedição 
do wammt. Um advogado do staff presidencial 
Wright, levantou a questão: 'Wright, diz ele, subtly: 
raised an even ominous problem" (Obr. cit, pág. 
145). Poderia a cone compelir o Presidente a 
.cumprir a ordem? 

"6ut could a court Ordéthe .:in:eSt of presi
dent? Wright only mentioned the" pioblem 
in passing, but it troubled me a great deal. 

Whatever the limits of ExeC:utive privilege 
were, one thing, to borrow a phrase, was per
fectly c:lear, and Wright stated it planly: 

No court has ever attempted to enforce 
a subpoena d.irected at the President of the 
Onited States. No President _:: and, for that 
matter, no department head- has ever been 
held in contempt for refusing to produce in
formation, either to thes.e courts or to Con
gress, that the presidenthas detennined must 
be withheld in the public: ínterest" ... (Idem, 
págs. 146 147). 

No caso CJnltecl States v BWT, houve, 
expedida a ordem,. o acatamento do Presi
dente Jefferson: 
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"From my own study it was dear that 
previous case dosest to the situation I faced 
was the Burr case in 1807. White Charles 
Alan Wright was correct in stating that no 
court had ever forced the Executive to t\.lm 
over material. Chief Justice _John Marshall 
had actually issue;d a subpoena in the Burr 
case. 

The question of enforcement was never 
reached because Jefferson, despite his initial 
reluctance to tum over a letter subpoened 
in Burr's defense, finally made most of the 
letter available to the court voluntarily." (John 
J. Sirica. id. pág. 148.) 

o assunto foi largamente discutido na corte, 
freqüentada, pela relevância da pessoa envolvida 
e das teses discutidas, por Juristas da mais alta 
expressão nacional. Entre eles, avulta Archibald 
Cox, procurador junto à corte. Esl?oça-se o enten: 
dimento de que o poder fisico parã impor a pena 
ou seria irrelevante ou estaria inerente à conc;:es
são do writ: 

"The president's lawyers - continua o re
lato do juíz - had conceded_ that a court 
has the right to issue a subpoena to the presi
dent,. but them had argued that president had 
an equal right to refuse to honor the subpoe
na. Cox, on the other hand, said such an 
argument was inconsistent "A subpo_ena is 
a judicial command. lf lt is valld, compliance 
is a legal duty", he wr:ote:. Cox quoted chief 
Justice Marshal in the Burr case to show a 
difference between the situation of the King 
of England, a hereditary ru1er, who do_es have 
immunity to judicial process, and that of the 
president, who gains have immunity judicial 
process, anO that of the president, who gains 
his positlon not by birth, but by election, and 
aft.er serving his term retums to the "mass 
of the people". And thus, Cox reasoned, if 
the president was subject to subpoena he 
had to be subject to enforcement of the sub
poena. Cox, too, séemend a bit alarmed by 
the !mplication in the Wright brief that the 
physical power was lacking to enforce a judi
cial command on the president. "Happily", 
Cox argued, ''the possession of the naked 
power to frustrate the .Court has never led 
the Exectltive Branch to disregard a judicial 
determination of legal rights and obligations. .. 
the effect of the President's physicaJ power 
to desobey a court arder is wbolly speculative 
at this juncture, moreover, and undoubted.ly 
will remain so. There is no reason to believe 
that respondent would disregard a final bin
ding arder flXing legal responsabiHties. Cer· 
tainly the contentions__the CQi.u:t __ couJd n_ot 
force him into prison- does._ strip the Couit, 
as opposing counsel Mistanke!y argue, of the 
jurisdiction to arder compltance with a valid 
subpoena." (lbid., págs. 150 e 151.) 

A questão assumiu proporções nacionais, espe
cialmente depois das declarações do Presidente 
de que seu único controle_ era a opinião pública, 
depois de um Impeachment votado pelo Con
gresso.· 

"Nixon, barely controlling his rage, answe~ 
red (à imprensa) that the. only check was pu-

blic - backed, he imp~ed. by the possibility 
of eventqal impeachment action by the Con
gress. The president's press secretary had 
earlier hinted that Nixon would simply refuse 
to obey an arder from my court, that ánly 
a "definitive arder from _ the Suprem e Court 
wouJd cons_idt;!red binding. Nixon, I believe, 

__ was_ already counting the votes on the high 
cowt., knoWing the he had appointed of the 
nine members'". (lb. pág. 157.) 

26._ Na sua sentença, o _juiz federal entendeu 
que, embora lhe faltasse a força ffslca para execu
tar a ordem, não podia faltar ao seu dever de 
sentenCiar. O Executivo, se recusasse obediência 
ao jLÚZQ, mancharia a sua_reputação: ?! corte, se 
negasse a ordem, porque incapaz de cumpri-la, 
incorreria em denegação de justiça. A questão, 
portanto, é uma falsa questão, juridicamente irre~ 
levante: 

'That the Court has not the physical power 
lo enforce its arder to the President is imma~ 
teilal to a resoiution of the issues. Regardless 
of its physical power to enforce them, the 
CoU.rt has---aaucy-to "iSsue apppropriate orclers. 
The Cóurt CãnnOf Sáy thãt the Executive's 
persistence in withholdi_ng the tape recor
dings would "tamish its reputation", but must 
admit that -it would tam!sh the Court's reputa
tion to do what could inthe Court's reputation 
to fail to do what couJd in persult of justice". 
(lb. pág. 324.) 

27. Na court of a087appaels085 ã matéria vol
ta a ser discutida, recuscirido a tese, tão comum 
nos c_omenta_ristas. do século XIX. da imunid~de 
do Presidente à ação penal, enquanto no cargo. 
O que importa é que na questão sequer é opor
tuna a invocação da incolumidade. A imunidade, 
pendente umêJ !Ribpoena, e, a fortlorl, uma noti
ficação, s6 _seria possível fosse o Presidente abso
lutamente irresponsável, em termos s6 admissí
veis numa monarquia, na qual"a pessoa do impe
rador é inviolável e sa_grada: Ele não está sujeito 
a responsabilidade alguma. "(Art. 99 da Consti
tuição de 1824.) 

Se o presidente está imune a qualquer processo 
perante as cortes- só nessa. hipótese -_seria 
de examinar a_~~o_c!<!~~cuç~o da medida: 

"If it Is clear - escreve o acórdão - that 
-~the-want of phsical power to.erúorce itsjudge· 
_ ments does not prevent a courtfrom deciding 
an otherwisejusticiable ~ase. Neverthyess, ifis 
true that the president is Iegally immune from 
court process, th!s case is at an end. The 
judiciary will not, indeed cannot, indulge in 
reendering an opinion to which the President 
h~as no legal dutyto_conform. We must, there~ 
fore,_cdetermine whether the President is legap 

-lly bound to comply with an arder enforcing 
a subpoena". (Chase e._Duca:t, obr. cit pág. 
320.) 

Os advogados do Presidente argumentaram 
que, enquanto no oficio, o Presidente é absolv.ta
mente imune de processo compulsório em cortes 
de justiça. Se Ye_rd_cg:ieira a proposição, não subsis
tiri~ _na ordem constitudó_rial a coluna principal 
do Estado de direito: o controle jurisdicional dos 
atas do ~ecutivo. Para _anuJar a garanl;ia fl!f!.da
mental bastaria que, que-stionado Um "ato, o· en-
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campasse o Presidente, com a força de se tomar 
inviolável ao exame do juiz: 

''The practice of judicial review wo_uld be 
rendered capridous - and very likely: impo
tent - if jurisdiction vanished whenever the 
Presidente persona1ly denote an executive ac
tion or omission as his own. This is not to 
say that the President shold lightly be ilamed 
as a party defendant As a matter of comity, 
courts sho_uld normally direct legal process 
to ã lower Executive Official even though the 
effect is to restrain or compel the President 
Here; Unforttiilately, the court's arder must 
run directJy to -the president, because he has 
t.aken the unusU.al step of assuming personal 
custody of the Govemment property sought 
by the subpoena.'" Od. pâg. 320.) 

O tribunal entendeu, ainda, que a obediência 
à ordem é matéria a1heia a sua concessão: 

''The President also attempts to distinguish 
Cln1ted States y. Burr, in which Chief Jus
tice Mat:shall squarely ruJed that a subpoena 
may be directed to the President lt is true 
that Burr recogniied a distind:iõn between 
lhe inssuanece of a subpoena and the orde
ring of compliance with that _supoena, but 
the distinction did not_concem judicial power _ 
of judsdiction. An arder to comply does_ not 
make the subpoena more compulsory; it sim
ply maintains its original force."(lb., pág. 320.) 

A corte levou adiante seu raciocínio, para de
monstrar que a Constituição não reconhece ne
nhuma imunidade especial ao Presidente. O silên-
cio na letra não é atribuível ao descaso dos consti
tuintes. A clausula do bnpeachment não significa 
imunidade às cortes ordinárias. Tenha-se em 
conta, acentua o tribunal, que a subpoena, além 
disso, não é uma ação crimin~~ 

''Thus, to find the President immune from 
judicial prõcess, wé ·must read out of Burr 

- and Youngston the underlying principies 
that the eminent jurist in each case thought 
they wei'e estal;>lishing. The Constitution ma-

- kes no mention of especia1 presidentia1 im
munities. fndeed, the executive branch gene· 
ral)y its afforded nane. James Madison rai.sed 
the questiOn-of Executive privíleg_~ Quring 
the Constitutional ConVeli.tioif, -~fnâ Senators 
arid repreSerrta.tives enjoy an express, if limi· 
ted, irÍ'urlunlty from aiTest, and an express 
from inqulry concerning "Speech and Deba
te" on the floors of Congress. Lacking textual 
support, counsel for the President rionethe
less wouJd have us infer immunity from's the 
Presideli.fs politica] mandate, or from his vul
nerability to impeachment or from his broacl 
discretiohafy.Í)owers. These are initatiOns to 
refashion the Constifution and we eject them. 

Though the President is elected by nation
wide ballet, and is often said to represent 
ali the pepple, h e does not embodythe nation 
sovereignty. Heis not above the law's com
mands:'With ali its defects, delays and incon
venienc.es, men have discovei'ed no techni~ 
quefC?r ~~~g E!'~~erving free govemm_ent ex· 
cept that the EXecutive be_ under the law .... "So-:
vere!gnty r~mains at ali with the pepple, and 
the do nor forfeit throUgh elections they rigfrt 
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to have the law construed against and applied 
to every citizen. 

Nor does the ~peachment aa~se)l)lply 
irnmunfty from routine court proces-s. While 
the Pres!dent argues that the _Cause means 
that impeachability precludes crimina1 prose-
cution of an cumbent, we see no need tÕ 
explore thls question except to note lts 
irrelevance the case before us. The arder 
entered below, and aprorved here in modifie;d_ 
form, is not a form a crirnfu:aJ process. NOt 
does it compete -whi tl-ie impeachment devi
ee by worklng a constructive removal o 
the Presidente from olllce." (ld, págs. 321 
e322.) · · · 

28. Na SUprema Corte, o advogado do Presi
dente, St CI8ir, int.roduziu a cjuestão, sabidamente 
fora da oportunidade. No seu entender e dos juris
tas em que -se apOiou, o Presidente só estaria 
sujeito ao processo criminal (aludia, ag-ora, não 
apenas a subpoena, mas ao indiciamento pelo 
grande júri de Nixon,_ como "an unindiç:ted G.o
conspirator") depois de processado o fmpeach
menL 

"'The Presidentis not subject to thecriminal 
process whether that process is invoked di
rectly o r indirectly. The only constib,d:io~al re- _ 
course against the Presldent is by ir:npeach
ment and through the electoral process~ The 
naming of the Presidentas an unindicted co
conspirator by an official body Is .a nuUity 
which both prejudices the ongoing impeach
ment proceeding and denies due process to 
the President" (in: Leon Jaworski, The Rlght 
and the Power, Pocket Books, New York, 
1977, pág. 203). . ... . . . . 

Na audiência na-Suprerria COrte; Versãrido· So
bre a subpoena, o advogado insistiu na t~se, 
A Corte devia - entendia St. Cair - suSpender 
seus trabalhos até que se Pronunciasse o Con
gresso, no julgamento do impeachment: o as
sunto era político e politicamente deveria ser deci
dido. O argumento, baseado num dilema, contém 
uma contradição. Se o Presidente comete _um 
ilícito, contra _ele se-pode tisãr o (mpiãchmeD.t, 
mas se só há motivo para uma subpoena, não 
se pode argüir o impedimento constitudonal. O 
diálogo, que mostrou o aspecto ridículo da falácia, 
está na troca de palavras entre O ministro Marshall 
e St Cair:. - -- -- - -----

"Reduced to lts essentials, St .Oair argu
ment was that the President was immune 
from criminal investigation. The only remedy 
that would reach him was impeachment Po
well determined more than ever to vote 
against this seemingly unlimited asserion of 
power. 

Marshall viewed St' Oair's absolutist posi
tion as absurd. He posed a hypothetlcal ques
tlon envolving an "about-to-beappointed" 
judge who pays off the President -

"How are you going to impeach him if you 
dont't know about it?" Marshall asked. 

'Well, if you ~ow ~out it. then you c~m. 
state the case", St Clair offered Jogkally._~·!f 
you don't know about it, you don't have it", 
he said. 

"So there you are", Marshall began, war
ming to the task ''You're on the prongs of 
a dilemma, huh?" 

"No, I dont't think so•·, St Qair responded. 
If you the- Know President is dolng Some~ 

thing wrong, :pu can impeach him':, ~ha~ 
said; gloating, liis éyebrows arching. "B~t if 
the only way__you can find out is this 'ft~Y 
{ã,_S~.bpoena), YC?U can't impeach him ... Yol:l 
lose se some place along there." 

The cowtroom filled with Jaughter." 
(Bob Woodward and Scott ArmStrong; The 
Brethren,Avon Books, 1981, pág. 364.) 

-A Suprema COrte, considerando irrelevante a 
questão da imunidade, desprezou-a, na sua deci
são. Ficou da[O, entretanto, que prevaleciam as 
opiniões mantidas. O lmpeachment nada tem 
a Ver com o casO eventualmente suscitável 
na açáo penal, embora em desvaliosa interpre
tação constitucional. 

29. A notifícação ora proposta nada -tem a ver 
com a leitura do art 83 da-Constituição da Repú
blica, que é a caricatura do art. 53 da Constituição 
de 1891, tan1bém o art. 33; § 3"', origÍiiá[iO do 
att. ·1 ";-_seção-3~ 7 _aa ConStituição dos Estados
Unidos. Sõr:nimte em ca;so da "mesmidàde de 
suporte fático" (Pontes de Miranda, "Coment à 
Const de 1967", Tomo IV, RT, 1967, pág. 19), 
caberia disCUtir a precedência. 

Este não é, todavia, o momento para o exame 
de matéria, de todo Impertinente ao procedimento 
proposto, o_ qual não processa, não julgo3, sequer 
é_c6nexo_'com a eventual ação penal Será-bãstan
te. Por ora, recordar o ensinamento do Supremo_ 
Triburial Federal, expostõ doutrinariamente: ex
cathedra: 

"Para que a jurisdlçáo política preceda à 
da Justiça ordinária, e esta deva aguardar 
a decisáo daquela, indispensável se faz que 
ambas possam ser aplicadas no mesmo ca
so" __ (Minfstro Edgard Costa, Os Gra:n:des 
Julgamentos do Supremo Tribunal F_e
deral, Primeiro Volume, Ed. Gv. Bras., -Rio 
de Janeiro, 1964-; pãg. J55.) · · · 

V-Opedldo 

30. Em face do expOsto; nos termos do artigo 
25.da Lei n~ 5.250, -de 9 de fevereiro de I!;J67, 
e, no que couber, do artigo 144 do Código P~nal, 
pedem os requerentes a notificação do Exm\> Sr. 
J_Q,Sê Samey, Presidente da República, para que 
~lique o sentido e o alcance das referências 
e alusões acerca dos fatos mencionados nos n"" 
12 (item l!B) e n9 18 (itém U[C), tendo em c~nta 
os demais elementos da petição e dos documen
tos, dentro do prazo legal, especialmente: 

a) rio qUe diz-respeito ao recebimento de um 
dossiê sobre a pessoa e as atividades dos reque
rentes, que lhe teria sido entregue, dando conta, 
ademais, para o andamento ~os necessários pro
cessos ãdministrativos e judiciários; 

b) na relação entre os requerentes e as pala
vras do discurso de Jales (SP), de 14 de abril 
do ano corrente, que atribuem a atividades suas 
a prática de "terrorismo moral", de "através- da 
violência, forçar decisões, evitar a manifestaÇão 
da liberdade dos.ouiros e matar a liberdade com 
a própria liberdade". Na entrevista à imprensa, 
coii:cedida pelO notificado na mesma ddade de 
Jalecs e ~inda no d.i~ 14 de __ abril, quando teria 
reiterado as acusações, acrescentando "através 
do terrorismo moral, que é pior do que outra 
eSpécie de terrorismo, desintegrar a sociedade -
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democrática",_etc • ._se aludil,l a~ notificantes, um~ 
vez que deixoU de e5c:Jafecer o Propósito, confian
do-_o à interpretação da imprensa C'Aí, yocê pode 
responder você mesma"). 

Observam os_ r.equerentes, ainda, que, caso 
exista o .rnend9nado dossiê, toi:n-OU-se ele, pelas 
referências publicadas na imprensa, documento 
comum, em virtude do inquestionável direito, aos 
notlficarites, fato que recomenda integre ele as 
explicaçôes. ~sta reserva tem o Qbjeto, ainda, de 
resguardar a autoridade do Presidente da Repú
blic;t insuscetível, pelo seu cargo e peJa dignidade 
da pessoa; prOtelar e omitir aS providênciaS legãis, 
se cara:eteiizáveis um Hícito, para favorecer qual
quer cidadão, privilégio que os requerentes, desde 
Jogo, declaram não aceitar. Se há acusaçóes con
tra eles, devem ser levadas ao exame do órgão 
público próprio, sem favorecimento, contempla
ção, ou deniófã:-~les despe,n-se de todos seus 
titl.Jlos, à exceção-do maior e do mais sagrado, 
o título da cidadania. -
Termo~ em (iue 

Pedem deJerimento. 
Bra&J1ia, 18 de inalo de 1988. ~ RayrilUndo 

Faoro, OAB; n~ 184-B; Seçào do Río de Janeiro. 
Endereço pata os fins procedirileritãis: _ · 
Rua da Assembléia, n~ 11 -12"? andar 
CEP: 20011- Rio de Janeiro - RJ 
Telefones: 252-1853; 224-9309 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Qdacir Soa
res. 

O SR. ODACIR SOARES .(PFL- RO. PrO. 
nunda o seguinte discurso.) - St. Presidente_ e 
Srs. SenadOres: -

Estãri16s viVendO uma daS mais graves crises 
económicas de nossa história, que se reflete em 
todos os segmentos da sociedade e que está afe~ 
tando seriamente a produção e comercialização 
da borracha na região amazónica. 

Os problemas nesse setor não são recentes, 
mas vêm se agravando a cada dia, principalmente 
pela política de contenção de preços praticado 
pelo Governo Federal e pelos encargos financei· 
ros que oneram essa atividade económica. 

Não podemos nos calar diante desse quadro 
marcado pela âiscriminação com que·está sendo 
tratada a classe dos seringueiros, seringalistas, 
usineiros de borracha e todos os demais segmen
tos de produção da borracha natural, com pesa
dos ôilus para aS populações dO Acre, Rondõ'nia, 
Amazonas, Roraima, Amapá e Pará, devido à in
sensibi1idade dQ Governo Federal, que impõe um 
reajuste insignificante de 19,2% no preço da bor
racha, invabllizando esse setor e provocando a 
paralisaçáo das suas atividades. 

Não conhecefnos os critérios que foram usados 
pelo Govern:ô-,-.para, arbitrariamente, impor esse 
reajuste, pois as planilhas de custos elaboradas 
pela Superintendência da Borracha e pela Asso
ciação dos 9stneiros de Borra-cha Vegetal do Bra
sil, submetidas ao CP, indicavam um indice de 
c9rreção da of~enl de 45_%, já no infcio de abril~ 
portanto totalmente defasado devido à inflação 
verificada após aquela data. 

Precisamos fazer justiça àqueles que são res
ponsáveis pela ocupação direta de, aproximada
mente, 103 rriil pessoas e seus 413 mil depen
dentes, que vivem na Amazônia e dependem da 
borracha para garantirem a sua sobrevivência. 
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O Brasil tem uma dívida impagável com esses 
herôis brasileiros qll~ _gai1ffitem a ocupação da 
Amazônia e a integridade de suas fronteiras_inter
nacionais e exercem um papel importantissimo 
na fixaÇão do_ homem-do campo. 

Se já não bastassem essas_ razões_,_ q lªboriosa 
classe de seringueiros, seringalistas e usineiros 
da borracha propriciam, com a· se~- trãbalho,_a 
arrecadação de IÇ~ts_uperior_ a 600 milhões de 
cruzados e uma es:onomia de divisas suPerior a 
40 milhões de dólares por ano. 

A atitude do Govemci -~ inconCel;lível _e inacei
tável, pois reflete uma politica irrea1ista e asfiXiante 
em relação a um importante s_egmento da nossa 
vida econôinica. - _ .-.-- _ --· _ _ ______ -

Ainda não perdemos a esperança! Temos á 
certeza de que o ministro dã Indústria e do Comér
Cio, Dr.-Josê Hugo CaSt~lo arapco, será-sensível 
às __ aflições. e.11preensões de milhares_de irmãos 
nossos e tomará as me.didaS _ _çabfv_ei_$ para evitar 
que uma política equivocada em relaç_ão à borraw 
cha faça- Ã.esaparecer_ algumas_ de nossas vilas 
e cidáde's, deixando desprotegidas as nossas fron· 
teiras. · 

Impõe-se a aplicação imediata_ -.;Je um reajuste 
suplementar de 20% riOs-pre~s da borracha, pa
Ea evitar a falência deSse importante seto_r _de nos
sa economia e corrigir, as distorções qUe estão 
inviabilizando. a produção e cornerçialização des-
se-produto .. _ ~ _ _ _ 

Temos: resistido a todas as medidas decretadas 
pelo GOverno Federal n~· últirrloS ai10S, mas atin
gimos o nosso Iirrilte-e ·n:ãõ -teremps condições 
de_s_ob_~:eviver a uma política de preços aviltantes 
estabelecid~ pelo Governo Federãl ~-cil:te vem prQ-, 
vo<::-ando danos irreparáveis à nossa economia. 

Os números confirmam ?I_ nossa preocupação, 
pois a nossa produção de borracha caiu de 40.000 
toneladas para 28.000 toneladas no ano passado, 
exatamente no momento .em gue o mundo está 
preocupado em aumentar a produção da borra
cha natural para evitar os custos da_borracQa sin
téti.ca, diretamente proporcionais ao problema pe
troüfero, _ _ - -- - -

Acresce-se a Lsso ainda u.mq arcaica ii1fra-es
. trutura ameaçando os·noss_o_s seri~ngais, cuja exis
tência depende de uma mão-de--obra cada vez 
mais escassa, recursos financeiros difíceis e trans
porte precário. 

Por tudo isso; Sr. Presidente e. Srs. Senadores, 
150 mil pessoas ficaram desempregadas e migra
ram para os centros urbano_s, cri.anda sérios pro
blemas sociais, com reflexos desastrosos na arre
cadação de tributos, agravando ainda mais os 
problemas fmanceiros dos governos da região 
amazónica 

Há necessidade de se implantar uma política 
de incentivo à hevei~ultura que ;:iSSegl,lre uma 
margem efétiva de ganhos e que permita ao serin
gueiro uma iemuneraç_ão _condigna. 

Lutamos" Por preçOs mais justos qUe possibi
litem a riossa concorrência _no m,e_rcado __ interna
cional, pois é sabido .que os preÇos interriaCioriaiS, 
em alguns tipos de borracha, tiveram aumento 
real de cerca de _50%, pãssanq~ d~ tJ.S$ 800 pata 
US$1300portonelada. ~ 

No Brasil, acOnteceu exatamente o contrário: 
o preço real, nos- últimos três a_nos, caiu cerca 
~ 50%, levarido a produção da borraCha a cair 
na mesma proporçãor ' 

$ornas responsáveis por 90% da produção bra
sileira de borracha natural e merecé(nÇls, pOr parte 
do governo, um tratamento diferenciado, não para 
nos garantir privilégiOs, mas para nos assegurar 
direitos que possibilitem o aumento da nossa pro
dução e a conseqüente eçon'!llJia de divisas na 
noss.a. bãlãnça comercial. , 

- --'Sr; Presidente e Srs. _Senadores, a solução do 
problema depende de uma decisão política, pOis 
envolve também aspectos de segurança nacional 
e deve, portanto, ser tratado com coragem e deter
minação. 

A Amazônia pede socorro e espera que seja 
enccmtrada uma solução que atenda-aos interes
ses nadonals e aos seus intere~es econômicos, 
preservando assim um dos. setores-~~s impor
tantes de sua economia. 

Reivindicamos, em nOme dã clãSSe dos sêrin
güeiros, seringalistas, usjneiros de borracha ~ to
dos os segmentos de produção da porracha _natu
ral, reajustes periódicos nóS preços do produto, 
com variação correspondente à variação das OTN 
e a Concessão de prêmios trimestrais de 5%, a 
título de reposição real das perdas sofridas. 

Confiamos no bom senso e na seilSlbilidade 
qos nossos govemar:ttes e eStamos certos de _que 
superaremos todas essas dificuldades e retoma
remos ó caminho do _desenvolvimento e podere
mos, ãSSím, -garantir a nOSsa- Participação efetiva 
no creSCírllento eConô~iCo _do nosso Brasil, aju- _ 
dando-o a sair da grave crise em que se encontra. 
(Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO: 

Brasília_(DF), 12 de ry}~lo de 1988-
ExceJentíssimo Senhor -
Doutor José Hugo CastelO Branco 
MO, Ministro da Indústria e do Comércio 
Bras~lia (DF) 

Excelentíssimo Senhor Ministro. 
O segmento da produção de borracha. ncrtiva 

qde é operado pelos aQintes-:._ seringueiros, s':
ringalistas, comerciantes e usineiros- está pas

. sande por uma das piores crises da sua história 
e essa situação desesperadora tem, como _ _çausa 
principal, a polltica de Contenção de -preçós de
s~nvolvida pelo Governo Federal, agravada pela 
poUtica de expansão de encargos fmanceiros. 

E nós, os Constituintes da Amazônia, cônSc;ios 
de nossa_ responsabilidade para com a grande 
área territorial e com o heróico e sofrido povo 
amazônida, que temos a honra de repris_entar_ 
e defender, vimos à presença de Vossa Excelência 
para denunciar o tratamentO desigual que está 
sendo imposto aos nossos compabidos,levando 
ao desespero a classe de seringueiros, seringa· 
listas, usineiros de borrC!-cha _e todos os demais 
segmentos de produção da borracha natura1 com 
pesado~ ônus a toda.a população do Acre, Rondô
ni.a,._Arnazonas, Roraima, Amapá e Pará, diante 
do insignificante reajuste, de 19,2%, concedido 
pelo CIP -no- di~ 5 do corrente, condenando_ o 
setor à inviabilidade e à paralisação déls atiVidaâes. 

As planilhas de custos criterio~m~te el~o
radas pela Superintendência da Borracha -:- .SU
QJ-IEVEA, e pela Associ<J.ção dos Usineiros ~e _Bor
racha Vegeta] do Brasil - USINBOR, e d~da~ 
mente sybmetidas- ao CIP indicavam um índice 

de c:orreção da ordem média de 45% já nq_ início 
de abril, portanto sem consi4~rar a inflação da
quele mês,-nem a~ peqUenas defasagens que se 
vêm ·aeumW.ÇU1d9_-m_~s <\ rn~s pelas progressivas 
diJataç_óeS dos intervé'!)qs dos reajustes, h_ão sendo, 
poís; pos'sívtil: ávàiial: ,o Critério_ usa: do_ peiÔ tW' 
na coÍlCeSsão'aPerias de 19,2%, bem i:n_enós da 
metâde do solicitado. '~ -- ' ~- .. . 

O pleito justo da _S{IDHEVEA e da USINBOR 
da média de 45% no ~aumento dõ preço âa borraR 
cha procurava fazer justiça, respeitar~ reconhecer 
o trabalho da labo~osa classe de seringue!_ros, 
seringaliStas e usinéiros.Jie bqrr_acha .@e. é.res
ponsável pela: 

a) ocupação direta çie aproximadamente 103 
mil pessOas e s.eus 4t:r oi~Siep-ehdentes -(4 _por 
fainília), qUe· perfaz um total e;stiroado de rria_!s 
de meio milhão de pessoas. dispersas na Amazô
nia, trabalhando e vivendo da borr~ha; 

b) ocupação da Amazônia e sUaS frOnteiias 
_ internacionais; 

C) fixaçao do homem na_4fea rural; 
d) arrecadação tnbutária estadual OCM) _sU-

perior a 600 milhões de cruzados; · . · · 
. e)economia de divisas superior _a os$ 40 mi-
lhões. - ---·~ 

Porém, Senhor Ministro, àinda não é ;o- caõs, 
e nem tudo está perdido, basta somente ã boa 
vontade de Vossa Execelência para evitar a ·ràJên
cia da atividade da borracha levandO à miséri8 

- milhares de irmãos nossos e f~enCI_o desaparecer 
algumas de nossa:; vilas e cidades_ menores da 
Amazônia e deixando desprotegidas as_ nossas 

' ffõOteiras. A solução está, pois, nas mãos de Vossa 
Excelência e consfste ria concesSão imediata de 
uni reajuste suplementar, antes do final deste mês 
d~malp_,_ de 20% nos preços da b()JTacha e, assim, 
Vo:;;;sa ç.Xce;lênci.a,-S~hor Ministro,_ corrigirá: 

a) o aumento da ngSsa PrOduçãO de bOrra
cha, que de 40_.0QO tone1adas qllu -para 28.000 

. iorieladas_no ano Passado (1987): 
b) o conseqüente desemprego de aproxim·a

dam_ente: 150 mll pessoas que migraram para os 
centros urbanos criando séri.os proj::llemas: so_ciais; 

·C) ·migração desordenasi_cu::ie_ s_erjngueiros e 
seus familiares para a Bolívia e O Peru. viyendo 
de maneira irregular nos paises vizinhos; 

d)dima de inquietação social e politica, gerado 
pelo êxodo dos seringãis e o superp0"l081T1ento 
das cidades da_Amazônia sem condições de me-
Jhor assjstência; · 

-e) p·erda de arrecadação de tribUteiS estaduais 
da ordem de CZ$- -180 milhões, agravando ainda 
mais o Quadro de limitações finari.c~iras dos-Go-
vé:mos dos Estados da Amazôn,ia; .. . 
- f)' ·qÍlrtfento da pressão sobre-o balanço de 

pagamento pelo acréscimo de _importação de bor
racha; 

g) acumulação de dívidas junto à rede ban
cária e cónseqüente situação pré-falimentar das 
einpresas -de borracha e oUtraS ã e1as ligadas ou 
dependentes. 

As_ classes produtoras de borracha (s'éiinguei
ros, seringalistas e uStneiros), há mais de 3 anos, 
não vêm desfrutando uma margem efetiva de ga
Ohos qu_e Pe.riílhâ aõ _seriilQuekO~ péiO~ffienos, 
uma remuneração igual ã Um Piso salatial. 

A concessão do aumento médio-de 45% reivin
dicado criteriosamente--pela_ SUDHEVEA e pela 
USINBOR iriãin cOnfgir muitas outrasdJstorções, 
além de evitar a insolvência-de uma classe tão 
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numerosa e proteger um setor que, pela sua im
portância econômica, social e de_ segurança na~ 
clonai, merece mais respeito e apoio. : - ~ 

J:: importante informar, Serlhor Müiistro, que 
os preços intemadonafs, em aJguns tipos de bor
racha, tiveram aumento real (dólar de cerca de 
50% em alguns casos, passando de US$ 800 
para US$ 1.300 por tonelada. - -

No Brasil, aconteceu exatamente_ o inve~ o 
preço real, nos últimos três anos, caiu cerca de 
50%, levando a produção de borracha a cair na 
mesma proporção. 

Vale alertar que s6 em importação este ano 
o Brasil deverá despender (JS$ 150 milhões, se 
os preços internacionais permanecerem estáveis, 
contrariando a atuaJ tendência; não estamos livres 
de chegar, neste exercícío, a gastar OS$ 200 mi
lhões, quando poderíamos diminuir a evasão de 
divisas, bastando que a nossa borracha tenha pÍ'e
ço melhor. 

Temos ·certeza de que Vossa Excelência, Se
nhor Ministro, e sua dinâmica e capadt1.1da equipe 
conhecem bem o setor de borracha e sabem per
feitamente que esta nossa economia está a mere
cer melhores cuidados, para conter os problemas 
graves que já alertamos antes. Não cremos, pois, 
que fiquem insensfveis ao noSso brado de alerta 
e apoio ao pedido justo dos seringueiros, dos 
seringalistas e dos usineiros, através da SUDHE
VEA e da CJSINBOR. 

Nem tudo está -perdido, Senhor Ministro, basta 
apenas querer, se!' sensível e ter boa vontade para 
çom a_Arnazônia e não querer vê-la ainda mais 
pobre e mais vulnerável. 
_ -Assim, além da concessão do reajuste de 20% 

já sobre o aumento concedido no dia 5 do corren
t~, apresentamos como solução: 

a) o envio de emissário ou grupo de emissá
rios de Vossa Excelência à Amazônia, com uma 
repres_entação dos Constituintes da área, para "in 
loco" constatarem o que ora afirmamos e conse
qüentemente sejam tomadas as providências ne
cessárias e inadiáveis; 

b) estabelecer-se um critério de reajuste pe
riódico de preços do produto, variando sistemati
camente em função das OTN e mais a previsão 
de prêmios bimestrais de 5%, a titulo de rePosição 
real das perdas sofridas. 

Estamos convictos, Senhor Ministro, que Vossa 
Excelência não irá ficar indiferente ao sériO pleito 
que nós, os Constituintes da Amazônia, ora faze
mos e crendo sobretudo na sua responsabilidade 
de homem público e sensível aos problemas do 
nosso Pafs, principalmente quando a solução está 
nas mãos de Vossa Excelência, aguardamos-con
ftantes e com brevidade a aprovação do que com 
lealdade e respeito aos amazônidas e ao Brasil 
ora pedimos. 

(Seguem-se a"ssinaturas.) 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevldes) -
Tem a palavra o nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR- NELSON WEDEKIN (PMDB - SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senador~ 

A largueza de vistas na promoçàc do desenvol
vimento econômlco merece destaque, especial
mente em lUl1 momento que chegam a ser mar
cantes o pensamento a curto prazo, o imediatismo 
e a predação em favor do atingimento de objetivos 
fáceis.-É precisariiEmte um projeto de longo prazo 
que nos traz a esta tribuna. Desejamos dar notícia 
a esta Casa de um empreendimento de vulto que 
se está realizando no Município catarinense de 
Caçador. Sendo uina importante área madeireira, 
agrícola e industrial, o Governo municipal lançou 
o projeto de implantação de uma Escola de Agri
cultura e está associando ao mesmo o projeto 
de uma Escola Téçnfcã Aorestal. Com esta finaJi
dade, está sendo estabelecido intercâmbio com 
o Instituto Nacional Politécnico da Lorena e outras 
instituições francesas para que a escola conte 
com a mais avançada tecnologia do setor. Em 
correspondência a n6s enviada, o Vereador Rogé
rio Queiroz, Uder do PMDB na Câmara Municipal 
de Aorian6polis, informa sobre os desdobramen
tos do-projeto de que ele é ativo articulador, tendo, 
inclusive. viajado à França para ativar os cantatas 
com professores e pesquisadores daquele pafs. 

A criação da Escola Ao restai de Caçador decor
reu de reMndicação apresentada por industriais 
madeireiros daquela cidade, quando lá se realizou 
a Jornada Franco-Brasileira de Valorização Inte
gral da Madeira, em outubro de 1986, patrocinada 
pela UniVersld~de Federal_ de Sa$_Catarina, pela 
Federação das Indústrias do Estado de Santa Ca
tarina e pelo Instituto Nacional Politécnico da Lo
rena, entre outros órgãos. A idéia tomou corpo 
·de tal modo que, como primeiro passo, nos próxi
mos· me·ses· de junho e ju1ho, dois ~ngenheiros 
florestais franCeses compare<:eráO àquele Muni
cípfo----;-·eom a nlissão de efetuareni-Jevantamento 
completo junto aos madeireiros locais, visando 
a identificar suas necessidades e expectativas, 
bem como col_etar outros dados importantes. A 
viagem de"sSes têcnicos_será custeada pela Fran
ça, enquanto -a Prefeitura financiará as despésas 
de estada dos mesmos. 

O projeto em tela, que se revela promissor, 
nos leva a enfã.tizar algumas implicações relevan
tes~ Em primeiro lugar, exíste a preocupação de 
preparar recursos humanos adequados a um se
ter_ ~onômico que propulsiona a vida do Muni
Cij:)íO e da iegião. O interesse pela eduCação técni
ca_ evidencia uma atitude - rara, infelizmente_-:

. d~ deSelwolver .it!Yiciades a __ longo prazo, com a 
corrlpetênda adequada. Pensar numa es"cola sig· 
rUfica apostar num retomo a médio e longo prazo 
para os investimentos realizados; significa tam
bém buscar o aperfeiçoamento continuo do setor 
econômico, uma vez que uma escola não é -
ou não c:teve .ser_- mera repetidora de conhed
mentos, mas urria instituição viva de criação e 

'"~)'enovaÇãõâo. estabeleddo. 
Effi segundo lugar, pensando na competência 

técnica, o projeto tem erh mira horizontes mais 
amplos, quais sejam os da cooperação técnica 
internacional. Sem limitar-se aos conhecimentos 
nacionais- que não são de modo a1gum despre
zíveis -, procura outras fontes numa região fran-
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cesa que apresenta várias caracteristic:as comuns 
ao Estado de Santa _Catarina. Certamente esses 
contatos corÕ a França serão presididos, do lado 
brasileiro, pela atitude de discernir o que cabe 
e o que não cabe à nossa realidade nacional. 
Sem dúvida, saber-se-â aproveitar a contribuição 
dos conhecimentos que transce_ndern o contexto 
europeu e são aplicáveis a outras áreas geográ
ficas. Por exemplo, como não poderia deixar de 
ser, existe um_çHendência muito intensa na Europa 
no sentido de preservar a natureza e assegurar 
a renovação dos recursos naturais. Essa atitude 
e os conhe.cimentos e técnicas dela.decorrentes, 
com certeza, concorrerão para acentuar o movi
mento no sentidç de o .Brasil zelar cuidadosa
mente pelo seu património natural. Temos cons
ciênda hoje de que é arriscado para- a sobrevi
vência humana matar a galinha dos ovos de ol,.lro. 
O homem pode explorar a natureza, mas precisa 
saber respeitar as suas leis para não provocar 
a devastação, a desertificação e o rompimento 
do equilíbrio ecológico que assolam tantos luga
res do mundo. 

Assim, portanto, o projeto ·da Escola Técriica 
Aorestal de Caçador surge marcado por uma di
mensão grandiosa, que beneficiará o desenvol
vimento local. Este Munic::ípio, que re_cebeu o seu 
nome em virtude da grande quantidade de _caça 
existente na região, quando foi povoado no sé~o 
passado, hoje ostenta uma realidade e~onôrruca 
bem diferente. Depois de atrair imigrantes italia
nos e alemães no início deste._ século, depois de 
sofrer as terriveis agruras da campanha do Con
testado, Caçador encontrou a via da _expar:são 
económica através das ligações ferroviárias e ro
doviárias. Elevado a Município em 1934, suas 
densas matas de pinheiros, que se estendem pe
las ondulações do planalto, têm sido aproveitadas 
pelas indústrias. Além dis~o, suas reserv~s fiore_s
tais de cedro e imbuia, junto com os pmhelra1s, 
tomaram a madeira ramo de atividade económica 
altamente expressivo. Por outro lado, a agricultura 
tem oferecido um aperte apreciável à economia 
do Município, com o cultivo de espécies que se 
~neficiam, inclusive, do seu Cliro<l frio. . 

A semente foi lançada e dá mostras de boa 
germinação. Desejamos que ela cresça cada vez 
mais até assegurar frutos à coletividade. A educa
ção plantada com competência exige uma espera 
paciente pelos seus resultados, mas essa demora 
compensa com amplos benefíci_os. O pr<?jeto está 
sendo cuidado ç:om_a necessána_capac1dade, de 
modo a alcançar efetivamente os seus objetivos. 
Desta forma, formulamos votos de que. ele pros
pere, de modo a conduzir a região a aproveitar 
melhor suas riquezas, sem, todavia, esquecer que 
essas mesmas riquezas não são infmita_~ e preci
sam ser rigorosamente cuidadas para que se re
novem. Trata-se de um exemplo que o País ga
nharia em seguir, especialmente numa conjun
twa em que se planeja para hoje, talvez para ama
nhã e se hesita em planejar pafa depois de_ ama~ 
nhã. O desenvolvimento é um processo que ~ge 
dos seus participes ter os olhos fixados nao só 
nci presente, mas também nos horizonte~ Fmals 
distantes. Pensar só- no aqui e no agora e um 
mal que não aguarda a geração s_r:::gui~te para 
manifestar as suas danosas consequênc1as: aba
te-se desde logo sobre a geração Presente, dificul
tando a vida tanto dos mais como dos- menos 
aquinhoados. Extraiamos de todos n6s a fé no 

(L!_turo, que não é dado, nem sofrido: é conquis
tado. (Muito beml) 

. O SR. PRESIDEI'ITE (Dirceu Carneiro) -A 
Presidência verifica que não há quorum em ple
nário" para a cOntinuidade da sessão. . __ 

Enl C.Ohseqüêhda,_ as matérias constantes da 
Ordem do Dia de hoje ficam com sua apreciação 
adiada para a próxima seSsão, 

São os-seguintes itens cuja apreciação ê adiada: 

1 

Votação,- enÍ- tutTio -i:iru,OO,-dO- Projeto de Lei da 
Câmara n9 9, de 1988 (no 20618?, na Cas:a de 
origem), que dispõe sobre a concessão ~e~boi_sa
auxíllo, .ao atJet::t ;;unaqo_r e dá outras e_r~de~_~as, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário, 
com emenda que oferece. 

2 

Votàção, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n' 7, de 1988 (n' 8.387/86, na Casa 
de origem), de iniciativa do Serihor Preside~te 
da Repúblk:a, que cria a 16• Região da Justiça 
do Trabalho-e o· respectivo Tribuna] Regional do 
Trabalho, institui a correspondente Procuradoria 
Regional do Ministério Público da União junto à 
Justiça do Trabalho e dá outras providências, ten-
do . . . . 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

3 

Vot~ção, em primeito turno, do Projeto de lei 
da Câmara n' 14, de 1988 (n' 381/88, na Casa 
de çnjgem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre a cria~o de cc.rr
gos 11a Sec::retari_a do Tribunal de_Justis:a do DIS
trito F~deral .e dá outras PrOVidências, tendo 

PJ\REcER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

4 

Votáção, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cãinara n• 105, de 1986 (n' 7.õ79/86, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que atribui ao Tribunal de Conta~ 
dã Cfnião, a partir do exercício de 1.986, a fiscali
zação da aplicação pelos Estados, Distrito_Fede
ral TerritóriOs e MunicíPios, inclusive por suas 
entidades da administração indireta e fundações, 
das -tr.cinsfe-tências de recursos federais, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n•J.024, de 1986, 
da COmissão 

-de Finanças; e 
-PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-

nário, em audiência, da Comissão de ConstituiÇão 
e Justiça. 

5 
Votação, em turno único, do Projeto de lei da 

Câm<ira n' 53, de 1987 (n' 214/87, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que ahera dispositivos da Lei n~ 6.880, 
de ·g de dezembro de ~ 980, que dispõe sobre 
o Estatuto dos MHitares, tendo 

PARECERFAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cãffiara n' 22; de 1988 (n' 1.932/83, na Casa 
de oiigem), que estabeleCe normas para o fundo-
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narnento das frentes de serviço orgaftizadas em 
período- de seca, e d~ outras providências, ten~o 

PARECER FAVORAVEL, proferido em Plenário . 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câ·rttcrra n"' 20~ .de 19_8~-Córhplementar (n"' 
17/87-ComPlementar, na Casa de origem},_que 
acresçenta parágrafo ao art. 29 da Lei Comple
mentar n'l 1, de 9 de novembro de _1967, tend~ 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenáno. 

8 
- v~~~ã~, ~ turno ú~ico.-d~ OPro]~o de Lei d.a 

Câmara n' 23, de 1988 (n' 406186, na O!s~ de 
origem), que incorpora terrenos da Ul').i_ªo_ F ed~ral 
ao patrimônio da COHAB - RJ para loteamento 
e venda aos flagelados das eQch~ntes, do Estada 
.do Rio de Jan~iro.._ tendo _ _ --- _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, 
nos termos do substitutivo que. apresent<J, 

9 

Votação, em 4111')0 L;l_nic9: do ProjetO-de Lei da 
Câmara n"' 6, de 1988 (n~ 8.1 6_9186, na Cas:a de 
origem), de iniciativa do Senhor Pre~idente da 
República, que dispõe sobre a estrutura das cat7 
gorias funcionais do Grupo-Atividades de Apo1o 
Judiciário, dos Servjços Auxiliares da Justio;a do 
Distrito Federal e dos Territórios_ e dá ou,tras provi-
dências, tendo -

PARECER FAVORÁVEL, proferido errt Plenário. 

10 

Votação, em tumo único, do projeto de Resolu
ção n'~ 68, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Macaíba, Estado do Rio Grande do No~e. 
a· contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 9.645,45 Obrlgações 
do T esQurO Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenârlo. 

11 

Votação, em turno único,· do Projeto ~e Resol~
ção n9 69, de 1988, que autoriza a P!efe1tura Munt
cipal de Santos Dumont, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor corres· 
pendente, em cruzados, a 180.000 Obrigações 
do Tesouro Nacional-:- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, Proferido em Plenário. 

12 

Votação; em turno únicC?, do Projeto ?e-Resoh~
ção n'~70, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muro· 
cipal de Turiaçu, Estado do Maranhão, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
ctuz_adQs, a 180.000 Obrigações do Te_souro Na
cional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pl_enário. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resoh.~
ção n9 71, de 1988, que aUtoriZa a Prefeitura Mum
cipal de Peabiru, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 12.775,48 Obrigações do Tesouro 
Naciona1- OTN,_tendo 
PARECER FAVóRAVEL, proferido em Plenário. 

14 

Votação, em turno úO.Ico, do_Projeto de Resolu
ção n"' 72, de 1988, que autorizá~ Prefeitura Muni-
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cipal de Assu, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corresM 
pondente, em cruzados, a 5.965,23 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido e~ Plenário. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 73, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Jardim, Estado do Mato Grosso do SuJ, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 7.033,00 Obrigações 
do Tesouro- Nacional --OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto d~ Resolu
ção n9 74, de 1988, qUe au:toriia" ã Prefeitura MUni~ 
dpal de Luciara, Estado do Mato GrossO, a con
tratar operação .de crêdlto -nci valor correspon
dente, em cruzados, a 42.437,69 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo ' 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em :Plen~o. 

17 

Votação, em turno úntco, do Projeto de Resolu
ção n' 75, de 1988, qUe autoriza a Prefeitura __ Muni
cipa1 de Mirasse! D'Oeste, Estado do Mato GrOsso~ 
a contratar operação de crédito no valor corres
ponderite, em cruzados, a 62.192;00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo --

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

18 

Votação, em turno único, do Projetode Reso_Ju
çâo n~ 76, de 1988, cjue autoriza' a PrefeitUra 
Municipal de Caic6~ ES:taao -do Rio Grande do 
Norte, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em curzados, a 80.000,00 Obri-
gações do Tesouro Nacional- OtN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

19 

Votação, em turno únko, do Projeto de Resolu
ção n9 77, de 1988, que autoriza o Governo do 
Estado do Acre a contratar operação de crédito 
no valor correspondente,_ em cruzados, a 
800.000;00 ObrigaçõeS do T escuro Naciorial -
OTN, tendo _ _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

20 
Votação, em turno único, do Projeto de Resoh.Í

ção n9 78, de_ 1988~ que autoriza a Prefeitura Muni· 
cipal de Rio Bram::o, Estado do Acre, a contratar 
operação de "crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 31.927,84 Obrigações _do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo __ 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

21 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 79, de 1988,-refrãtificando a R~lução 
n~ 160, de 1986, que_ autoriiou o GovernO do 
Estado do Pará a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados,, a 
363.865,70 Obrigações do Tesouro Nac;i~:mal
OTN, tendo 

PARECER F AVQRÁVEL, profectdo em Plenário. 
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22 

Votação, em turno único, do Parecer n1 2, de 
1988"; apresentado pela comissão especial, con
cluindo que: não deve ser objeto çie delib~ação 
a Denúncia s/n9, de 1988, do SeOhor Deputado 
Gerson P:eres, coritra ci Doutor José Paulo Sepúl
v~a Pertence, Procurador-Geral da República. 

23 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 
37, de 1988, dei autOriadoSenadorltamar Franco, 
solicitando, nos termos regimentais, ao Ministro
Chefe .da_ G3sa Çiyil çla J?r~idê.ncif3_ da República, 
infqfrriãções a~ respeito da Secretaria Especial de 
Ação Com1,1nitária -:-- S~C •. ~ (rn de instru,ir o 
estudo do Projeto de Lei da Cámara n9 119, de 
!982. 

24 

Votação, em twno único, do Projeto de Resolu
ção n9 28, de 1988, que autoriza a Prefeiturã 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 Nãcionai-OTN, tendo -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

25 
Votação, em turno único, do Projeto de ResoJu

ção n9 29, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
. cipal de Itaberaí, 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 Pleriãrio. 

26 

- Votação, em twno itnico, do Projeto de Resolu
ção n9 30, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de ltapuranga, Estado de Goiás, a ~ontratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 48.000,00 Obrigações do TesoUro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

27 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 31, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni

--dpal deJanduís, Estado do Rio Grande do Norte; 
a contratar operação_ de crédito_no valor corres
pOndente, _em cruzados, a 8.424,51 OJ:>rigaÇqe_s 
do Tesouro Nacional__:_ OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pienário. 

28 
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 
ciili:"a.dõS~----aBO.OOO,OO Obriga,ções do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em PlenáriO. 

29 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 33, de 1988, que autoriza a Prefe!turã Muni
cipal de MOcoca, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruz_ados, ~ 21.146,62 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. tendo __ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário •. 
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30 

Votação, em turno único, do Projeto de _Re~oJu· 
ção n9 34, de 1988, que ãutorizã á Preiehura Muni
cipal de Alvinópolis, Estado de Minas Gerais, a 
contratar operação de crédito no valor·correspon· 
dente, em crwados, a 20.0.00,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

31 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção no;. 37, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muru
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 
doTesouroNacional-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

32 

Võtãçã6, eri{tümo únko, do Projeto de Resolu
ção n9 38, de 1988; que-autoriZa a Pie feitura Muni
cipal de Caçapava do Sul, 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 FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

33 

Votação, em turno únlCo,- do Projeto de Resolu
ção n9 39, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Janduís. Estado do Rio Grande do Norte, 
a conti:atar operação de crédito no valor c:orres
pondente, em cruzados, a _2.790,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL; PrOferido eri1 Plenário. 

34 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 40, de 1988, que aUtoriza a Prefeitura'Muni
cipal de Anastácio, Estado do -Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no valor co~
respondente, em cruzados, a 49.342,11 Obriga
ções -do T escuro_ Nacional_- OTN,_ tendo 

PARECER FAVORÁVEL, pÍ'oferido_ em Plenário. 

35 

Votação, em turno único, do_ Projeto de Resolu
ção n9 41 , de 1988, que ã:Utõrila 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 T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAYORÁ VEI,., p_roferido em Plenário. 

36 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 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 48.41 1,27 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

'37 

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 
criiiãâOs, a 20.864,66 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. prOferido em- Plenário. 1 
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38 

Votação, em turno único, do Projeto de F~solu~ 
ção n9 46, de 1988, que aUtoriza a Prefeitura Muni
cipal de Altos, Estado do Piauí, a cófitratar opera
ção-de crédito no valor ~arrespondente, em cruza
dos, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, profendo em Plenário. 

39 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 47, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Astorga, EstadO do- Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 3.806,39 ObdgaçÇ>es do Tesouro Na-
cional- OTN, tendo . · -

PARECER FAVORÁVEL, profendo em Plenário. · 

40 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 48, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Bandeirantes, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de çrédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 4.699,00 Obriga~ 
ções do Tesouro NacionaJ- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário .. 

41 

Votação, em turno único, do Projeto de: Resolu~ 
ção n? 49, de 1988, que autoriza a PrefêlturaMuni
cipal de Itaporã, Estado do Mato Grosso do Sui, 
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. 

42 

Votação, em bJffio_ único, do Projeto de Resolu~ 
ção n9 50, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni· 
cipal d_e Taquarussu, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no val_or_cor
respondente, em cruzados, a 6.098,68 Obriga
ções do T escuro Na danai - OTN, tenclo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido eiTi Plenário. 

43 

Votação, em tumo (!nico, do Pr!OJeto de Resolu:
ção n~ 51, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Poxoréu, Estado do Mato Cifosso, a con
tratar operação_ de créclito no va1or correspon
dente, em cruzados, a 197.554,00 ObrigaÇões do 
Tesouro Nacional_~ OTN, ten?o 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

44 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 52, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Maria Helena, Estado do Paraná a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 3.116,12 Óbrij;)açães do 
Tesouro Nacional ~OTN, tendo -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

45 

Votaçã.o, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 53, de 1988, qué ·autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Cuiabá, Estado do Mato Grosso- a c~m
tratar operação de crédito no va1or correspon
dente, em cruzados, a 1.821.876.00 Obrigações 
do Tesouro Naciona1- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

46 

Votação, em turno único, do 1?1"9le~ de Resolu~ 
ção-n9 57, de 1988, queéit.itórizaaPrefeituraMuni-

- Cipal de Propriá, Estado de Sergipe, a contratar 
operaçáo de crédito nó valor correspondente, em 
cruz_ados, a 79.860,00 Ol>rig~ções do _TeSQu(o 
Nacional - OTN, tendo. 

PARECER FAVORÁVEL, profendo em Plenário. 

47 

Votação, em turno único, do Projeto de Resol~
çãO fi? 58; de-1988; que a$riia a Prefeitura Muni~ 
cipal de Itauçu, Estado de Goiás, ã: Contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a"25.2.93, 75 Obrigações do T escuro Nacio
na1 - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

48 

Votaç_ão, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n<? 59; de T988, qUe aUtOriza a Prefeitl!I'a Muni
dp_al d~ Rondon6polis, Estado do Mato: Grosso, 
a cOntratar -operação de crédito no valor corres
pondente, em· ciui:ãdos; a 11.912,68 Obrigações 
dOieSOUiõl'{açlonal-OTN,tendo - ·· · 

PARECER FAVORÁVEL, proferido emPienário. 
- - - - -

49 

Votação, em turno úrUco, do Projeto de Resolu~ 
ção rl9 61, de 1988, cíue _autõrii_a o Governo do 
Estado dé Minas oerãis -a "rei31ilar operação de 
crédito externo no valor de US$ 48,500,000.00 
(quarenta e oito milhões~ -quinhentos- mil dólares 
norte:-americaJ)os); tendO-- -

PARECER FAVORÁVEL, p"roterldo em Plenário. 

50 

\f.o~ção, em turno úniCo, CIO Projeto de Resolu
ção n9 63, de 1988, que autOriza âPrefeíturaMuni
cipal de São Jósê do-NOrte, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de- crédito no valor 

_ corré5poi1dente, em cruzados, a 3~986,19 Obriga
çOes do_ Te~uro Nacional- OTN, tendo 

PARECER F"AVORAVEL, proferido em Plenário. 

51 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
çã9_n9 64, de 1988, que âütoriZa a Prefeitura Muni
cipal de Pau dos FeiTOs, CStado do Rio Cirande 
do Norte, a contratar opérac;ão de crédito no valor 
correspondente, em crUzados, a 55.000 Obriga
ç-ões do Tesouro· Nacional- OTN, tendo 

PI\RtCER FiWORÁVEL, proferido em Plenário. 

52 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 65, de 1~88, que aufoõza a Prefeitura Muni
cípal de Aquidabã, Estado de Sergipe, a C::ontratar 
_operação de crédito no valor correspondente, em 

_ cri.Lzados, a 39.941,55 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN:, tendo ·· · 

PARECER FAVORÁVEL, profendo em Plenário. 

53 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 
çãon9 66, de 1988; que· :autoriza a Prefeitura Mun~~ 
cipal de Paranavai, Estado do Paraná,. a c9ntratar 
operação de crédito nó valOr-correspondente, em 
cru;z:ados, à 80:000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 
- PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

54 

Votação, _em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 67, de 1988, que autofiza a Prêfeitura Muni
cipal de Alto do Péiraná, Estado do Paraná, a con
tratar operação de crédito rlo valor correspon
dente, em cruzados, a 5.448,34 Obrigações cb 
Tesouro Naçional..-.:. OTN, tendo · 

PARECER FAVORÁVEL, profertdo ~Plenário. 

55 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n~ 18, de 1988 (7.135186, na Casa 
de .origem), de iniciativa do Senhor Presidente_ 
da República, que dispõe sobre as relações de. 
trabalho do treinador profissional de futebol, e 
dá outras providências. (Dependendo da votação 
do Requerimento n9_4_8, de 1988, de adiamento 
da discussão.) 

56 

Dis_cussão, erêl tlirh.o úniéo, do Projeto de Lei 
da Câmara n' 216, de 1985 (2.929183, na Casa 

- de ori9em), que al~era: ~ redac;ão da Í..ei n9 6.251, 
de 8 de o_utl.Jb~q_ Qe 19,??1 qtJe ."i!lStitui normas· . 
gerais sobre desportos"._ (DependendO da votação· 
do Requerimento 0'1 179, de 1987, de adiamento 
da discussão.) ' 

57 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
.daCárnara n• 50, de 1987 (n'171/87, na Casa 
de origem), -de iniciativa do Senhor "Presidente 
~ República, que -dispõe sobre a padronização, 
a classificação, o i"egistro, a· inspeção; á produção 
e a fiscalização de bebidas, autoriza a criação do 
Conselho Nacional de Bebidas e dá outras provi~ 
dências. (DeP,Emdeildo de pare-cer.) -

58 
D~u-=-s$ão; em· primeiro turno, do Projeto de 

Lei do Senado n9 6, de 1988, de autoria do Sena
dor Fel}lãndo Henriql.te CardoSO:-que dispõe-so
bre a liberaÇão e ãpliCação de recursos públicos 
pelo Poder Executivo e 9á outras provjdêndas. 
(Dependendo de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE( Dirceu Carneiro)- Es-
tá encerrada a sessão. r-- -

(Levanta-se a sessAo às 13 horas e 35 minu-
tos.) · 

ATO DÓ PRESIDEI'ITE 
N• 069; de 1988 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL. no 
uso das_~Uiçõ~s que lhe confer~m os arti9_os 
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, 
em conformidade com a delegãção de compe
têtida que lhe foi outorgada- pelo Aio n<? 2, de 
1973, revigorada pelo Ato da_ Comissão Diretora 
n? 12, de 1983, de acordo com o disposto na 
Resoluç_ão n9 1~0, de 19t3(), e tendo em--vista o 
que consta dó PrOcesso n~ 004293/88-61 resolve 
autorizar a contratação, sob o regime jurldico da 
Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo 
de Ci;mmtia por TempO de Serviço, do senhor 
José Cados Bruzzi Castello para o emprego de 
ASsessór Técnico, com o- salário mensal equiva
lente aõ vénciinentO do cargo DAS-3, a partir de 
15 de iiibiil de 1988,-com lotação e_ exercício no 
Gabinete do Senador Nabor Júnior. 

Senado Federal, 23 de mQio de 1988. -Se~
dor Humberto Lucena, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

I -ATA DA 11• REQNIÃO, EM 25 DE 
MAIO DE 1988 

1.1 - ABERTURA 

1.1.1- Comunicações da Presidência 
- Inexistência de quorum para a abertura 

da sessão. 
- Convocação de sessão conjunta a reali

zar-se amanhã, dia 26, às 9 horas e 30 minU
tos, com Ordem do Dia que designa. 

1.2 - ENCERRAMEI'ITO 

SUMÁRIO 
1.3 - EXPEDIENTE DESPACHADO 

_1.3.1- Comu~c~ção 

- Do Senador Almir Gabriel, de que se 
ausentará do País nos dias 25 a 31 de maio 
do corrente ano. 

2-ATOS DO PRESIDENTE DO SE
NADO FEDERAL 

- N" 70 a 72, de 1988. 

3-PORTARIADOl•-SECRETÁRIO 
DO SENADO FEDERAL 

N" 6, de 1988. 

4-ATAS DE COMISSÕES 
5- MESA DIRETORA 

6- LíDERES E. VICE- ÚDERES DE 
PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da 11" Reunião, em 25 de maio de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Dirceu Carneiro 

As 10 HORAS ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SE!YADORES: 

......o Mauro Borges -Iram Saraiva -lrapuan Costa 
Júnior -Pompeu de Sousa- Maurício. Corrêa 
:..:.._ Meira Fllho - Louremberg Nunes Rocha -
Márcio Lacerda- Rachid Saldanha Derzi - WiJ· 
son Martins_- L~ite Chaves - NfoQso Çarnargo 

_.,:_José Richa - Jorge Boinhausen - Dirceu 
Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos Chiarem 
-José Paulo Bisol-José Fogaça. 

Mário Maia - Alu~o Bezerr.a - Nabor Júnior 
- Leopoldo Peres - Ca_r_los De'Carli - Áureo 
Mello - Odacir Soãres ....:..:... Ronaldo Aragão -
Olavo Pires - João _Mene~s - Jarbas Passa
rinho _;_ Alexandre Costa_ - Ed.ison Lobão -
Chagas Rodrigues - Álvaro Pacheco ..;__ Cid Sa
bóia de Caivalho -Mauro _ _6g_nevides - CarloS ._ -0 SR. PRÉ:SIDENTE (Dirceu ·Calneiro) _A
Alberto -José Agripino- Lavoisler Maia---:- Mar· lista de presença acUsa 0 comparecimento de 
cond;s Gadelha-Hu~berto Lucena- RaJmun- 66 Srs. Senadores, Entretanto, não há em plenário 
do L1ra --Marco Mac1ei - Ney Mar"':nhão -:- ~ quorum regiril.ehtal para abertura da sessão. 
Mansueto de Lavor--:- Guilherme ~alm.e1ra - D1- Nos termos do § 2? do art. 180 do Regimento 
va1do Suruagy-:- Teotonlo V~ela Fliho .--; Alb~no Interno, o expediente que se encontra sobre a 
~rance- ~ranctSco Rollemberg- L<:unva] Bap- meSa será despachado pela Presidência, indepen
tista - LUJZ ~ana ----:-- Jutah~ Magalhaes ---:. ~uy dentemente de leitura. 
Bacelar -Jose Ignác10 Femnra- Gerson cama- - -
ta -João Calmon - Jamll Haddad -Afonso Nestas condições, vou encerrar a presente reu-
Arinos - Nelson Cametro - Itamar Franco _,;_ n[ão, convcx:ando sessão cof\iunta do Congresso 
Alfredo CampoS- Ronan Tito- Severo Gomes Nacional, a realizar-se amanhã, às 9 horas e 3_0 
-Fern-ando Henrique Cardoso- Mário Covas minutos, no plenário da: Câmara dos Deputados, 

destinada à apreciação d~s_Mensagens nos 71, 
de 1988-CN, e 73 a 80, de 1988-CN, referentes 
a deéretos-leis, e à_ apredaÇão de matêria em regi
me de urgência. 

o sR. PRESIDENTE (Dirceu c'ãl-neiro) --Es
tá encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião à-s 1 O horas e 35 
minutos.) 

EXPED!EIYTE DESPACHAIJO N~ TER· 
MOS DO ART. 180, § 2~ DO REOIMENFO 
INTERNO 

COMQNICAÇÂO 

Of. 073/88 Brasíli~. 24 de _maio d~ 1988 
Exm? Sr. 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Feder~ 
NESTA 

_ Senhor Presidente, 
- Reportando-me ao Of. 069/88, peço -a V. Ex' 
a fineza de mandar proceder alteração nas datas 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 

AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Administrativo 

JOSECLER GOMoS MOREIRA 
Diretor Industrial_ 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Diretor Adjunto 

em que estarei ausente do País, ~m viagem à 
Caracas, a convite da OPS/OMS, de 21 a 27 de 
maio, para 25 a 31 de m.aio do corrente_ ano. 

Antecipadamente grato pela atenção, renovo 
meus protestos de considera.s:ão e apreço. - Al
mlr Gabriel, Senador. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 070, DE 1988 

O Presidente. do SeQado Feder~, no uso das 
atribuições que lhe confere os artigos -52,-- item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Jnterno, em 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire
tora no 2, de 4 de .abriL de 1973, e tendo em 
\/Jsta o que consta do Processo D~. Q05.833/88-4, 
resolve aposentar, voh.,mtariamente Djalma Perâ
cio, lnspetor de Segurança Legislativa, aasse "Es
pecial", Referência NS~19, do Quadro Permanen
te do Senado Federal, nos termos dos artigos 
l 01, inciso ill e l 02, indsp.J,_alínea "a", da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, combi· 
nados com os artigos 428, iriciso n, -429,lnciso 
I,430, incisos IV eV,414, § 4~ e 438 da Resolução 
SF nç 58, de 1972, artigo 2~, parágrafo único, 
da Resolução SF nç 358, de 1983, artigo 3~ da 
Resolução SF n~ 13, de_]985, e a_!tigo 2~ da Reso
lução SF n~ 182, de 1987, com proventos inte
grais, observado o limite previsto no artigo 102, 
§ 29, da Constituição Federal. _ __ _ _ __ 

Senado Federal, em 24 de maio de 1988.-
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 071, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52. ítem 
38, e 97, inciso lV, do Regimento Interno, em 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato n~ 2 de 1973, 
revigorada pelo Ato da Coril~o piretora n~ 12, 
de 1983, de_ acordo com o dispostO na ResoluçãO 
n'i' 130, de 1980, e tendo em vista o que consta 
do Processo n'i' 005290/88-0, reso~ve autorizar a 
contratação, sob o reg_ime jurídiCÕ da Consoli· 
dação das Leis do Trabalho e do fundo de Garan
tia por Tempo de Se!Viço, do senhor Aluísio Rai· 
mundo de Carvalho para o emprego de Assessor 
Técnico, com o salário mensal equivalente ao ven· 
cimento do cargo DAS-3, a partir de 5 de maio 
de 1988, com lOtação e exercíc:io no Gabinete. 
do Senador Jarbas Passarinho.-

Senado Federal, 24 de maio de 1988.-Hurn
berto Lucena, Presidente. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do_Senado Federal 

ASSINATURAS 

Scme_s_tral ····················-······················ Cz$ Y50,0U 

Exemplar Avulso 6,00 

Tiragem: 2.20Q.exemplares. 

ATO DO PRESIDENTE 
N'072, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no ;so da~ 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, em 
conformida.de com a delegação de competência 
que: lhe_ foi outocgada pelo Ato n" 2·de_19_73, 
reVIgorada pelo Ato da Comissão Diretora n? 12, 
~~ 1 ~8_3, de acordo com o disposto na Resolução 
nç 1_3q, de 1980, e tendo em vista o que consta 
do Processo n~ "004f86788-=-9, resolve autor.izar ~ 
contratação, sob o regime jurídico da Coi:-tsoli
dação das Leis do T rabalho_e do Fundo de Garan
tia p_orTempo de SerViÇo, do senhor MarCo Auré
lio Nunes Pereira para o emprego de Assessor 
TéCnko, com o salário mensal equivalente ao ven
cimento do cargo DAS-3, a partir de 20 de abn1 
de 19-88, com lOtação e exercício rio Gabinete 
do Primeiro-Secretário, -senador Jú.tahy Maga
lhães. 

Senado Federar, 24 de maio de 1988.- Hum
berto Lucena, Presidente. 

PORT~IA N• 06, DE 1988 

O Primeiro-Secrétário do Senado Federal, no 
uso das suas_atribuições regimentais, resolve: 

Des_ignar Afrânio Cavalcanti M~llo Júnior, As
sessor Legislativo, Paulo de Tarso Bonavides Gou
veia ·de Ba~. T êcnico Legislativo e AureJiano
Pinto d~ Men152es, Técnico Legislativo para, sob 
a presidência do primeiro, integrarem a Comissão 
de In_quérito inct!ffibida de apurar os fatos cons
tantes do Processo n"" 004558/88-0. 

Senado Federal, 23 de-maio de 1988.- Sena
dor Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretário. 

ATAS DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE RELAÇÕES 

EXTERIORES 

· I • REUNIÃO, REALIZADA 
EM 15 DE MARÇO DE 1988 

Às .dez horaS e trinta_ minuteiS do diZ! quinze 
de março de mil novecentos e oitenta e oito, na 
sala de reuniões_da Comissão,: Ala Senador Nilo 
Coelho, sob a Presidência do Sei:lhor Senador 
(...yiz Yi_~rya, com a presença dos Sénhores Sena
dare~ Leite Chaves, NelSon Wedekin, Saldanha 
Dei'Zl, Severo Gomes,_~arco Maciel, José Agri
pino, Lavoisier Maia, Aluízio Bezerra, Chagas Ro
drigues, Cid Sabóia d~ Carvalho, João Calmon, 
_Divaldo Suruagy, Edison Lobão, Jrapuan Costa 

Júnior e Nelson Carneiro reúne-se a Comissão 
de Relações Exteriores. Deixam ~~ ~omp9-r~cer, 
por motivo justificado, os SenhOres SenadOres 
Albano Franco, FranciSco Rollemberg, João Lo
bo, Jarbas Passarinho e Itamar Franco. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente declara 
abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata 
da reunião anterior, que é dada por aprovada. 
A seguir Su_a Excelênda cõmunica que a presente 
reuníão destina-se à apreciação da matéria cons· 

- tante de pauta e, ainda, a ouvir as exposições 
que farão-os Senhores Sérgio Seabra de Noronha, 
indicado para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Estado do _Coveite e Raymundo 
Nonnato Loyola de Castro, indicado para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à RepÚ· 
bliCã. das Filipinas, acerca da missão para a qual 
estão sendo designados. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente, atendendo ao preceito regimental, de· 
teiTriiri<l que a reunião tome~se secreta- para ouvi
los, bem Como para delíberar sobre as seguintes 
nte da República, submetendo à aprovação do 
Seriado Federal, a escolha do Senhor Sergio Sea
bra de Noronha, Ministro de Segum:l.a Classe, da 
Carrelra de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Estado do Coveite, 
cujo Relator é o Senhor Senador Saldanha Derzi; 
n~ 446, de 1987, do Senhor Presidente da Repú·· 
blk:a, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, a escolha do Senhor Raymundo Nonnato 
Loyola de Castro, Ministro de Primeira Oasse, da 
Carreira de Diplomata, para exercer·a-função de 
Embaixador do Brasil junto à República das Filipi
nas, cujo Relator é o Senhor Senador Nelson Car· 
neiro; n~ 145, de 1987, do Senhor Presidente da 
República, submetendo_ à aprovação do Senado 
Federal, a escolha do Senhor .Murillo Gurgel Va· 
lente, Embaixador do Brasil junto ao Reino da 
Noruega, para, cumulativamente, exercer a .fun
ção dé Embaixador _do Brasil junto à República 
da Islândia, cujo Relator é o Senhor Senador Sal
danha Derzi; n? 158, de 1987~- do Senhor Presi· 

- dente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federa._!, ª- _gscolha do Senhor Octávio 
Rainha da Silva,Neves, Embaixador do Brasil-junto 
à República da fndia, para, cumulativamente, exer
cer a função de Embaixador do Br.,sil, junto ao 
Reino do Nepal e República de Sri Lanka, cujo 
Relator é o Senhor Senador Saldanha Derzf; n? 
206, de 1987, do_ Senhor Presidente da_República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, a 
escolha do Senhor Aderbal Costa. Embaixador 
do Brasil junto à República~ Cooperativa da Guia-
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na, para, -cumulativamente, exercer a fu,nção de 
Embaixador do Brasil junto Ç~_,São Vicente~ Grãriª
dinas, cujo Relator é o_ SenbQr Senador José Agri
pino; n~ 210, de 1987, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovaçãO do Senado 
Federal, a escolba do Senhor Jorge RonaJdo d~ 
Lemos Barbosa, Embaixador do Brasil junto à 
República do Zaire, para, cumulativamente, exer
cer a função_ de Emb_a~d_o_r do Bras.il. junto à 
República Popular do Congo, _cujo Relator é o 
Senhor Senador Man::o_Macie]; ~ ?I_ de n9 211, 
de 1987, do Senhor_ Presidente: ®_República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal, a esco
lha do Senhor Gu~MÇ~rie de Castro Brandão, Em
baixador do Brasil junto à República do Senegal, 
para, cumulativamente, exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à Reública Islãmfca da 
Mauritãnia, cujo Relator é o Senhor Ser\ador Ira· 
puan Costa Júnior. Reaberta a reunião erft caráter 
público e nada mals havendo a tratar, o Senhor 
Presidente agradece a presença de todoS e decla
ra encerrada a reunião, lavrando eu, Mar~os San
tos Parente Filho, Assistente d_a Cqmiss~o. a pre
sente Ata que, lida e aprovada será assiriada pelo 
Senhor Presidente.- Senador Luiz Vial)a, Presi
dente. 

2• RE;UNIÃO ESPECIAL. REAUZAOA 
EM 17 DE MARÇO DE 1988 

Às dez horas e trinta minutos do dia dezessete 
de março de hum mil e novecentos e oitenta 
e oito, na Sala de Reúniões da ComiS:são; AJa 
Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do Senhor 
Senador "Luiz Viaha, presente os Senhores Seria
dores Francisco RoUemberg, A1uizio ChaveS, 
Pompeu de Sousa, Severo Gàmes, Aluizio Bezer
ra, Ronaldo Aragão, Wilson Martins, Nelson Car
neiro, Almir Gabriel, F emando Henrique Cardoso, 
José Fogaça, Chagas Rodrigues, Ronan Tito, Ola-
vo Pires e Afonso Arinos, reune-se a Comi~o __ _ 
de Relações Exteriores: D.eixam de conlparecer, 
por motivo justificado, os Senhores senadores _ 
Albano Franco,lrapuan Costa Júnior, Uiite Cha
ves, Nelson Wedekin, Saldanha Derzi, Marco Ma
de], João Lôbo,-José Agripino, Jarbas Passarinho, 
Lavoisier Maia e Itamar fr~nco. 0 Senhor Presi
dente declara abertos os trabalhos, dispensando 
a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
por aprovada. Prosseguindo, Sua ExCelência. 
anuncia a presença do Senhor -Gabriel Waldez, 
que comparece à Comissão, em atendimento a 
convite formulado por este órgão, a firri de fazer 
exposição política sobre o seu Pci.ís. A .seguir o 
Senhor Presidente conç~de a palavra ao visitante, 
que dá início ao_Seu ptonUridamento, abordando 
o assunto, onde enfoca o momento político por 
que passa o seu País. _Encerrada a eXposição, 
o SenhOr Presidente passa a palavra ao Senhor 
Senador Femando Henrique CardosO, 1 que- fala 
em nome da Comissão. A seguir, o Senhor Presi~ 
dente franqueia a palavra para interpelações, faK 
zendo uso da rne.sma, os Senhore_s senadores, 
Pompeu de Sousa, Afonso Arinos e A1mír Gabriel 
Não havendo mais quem queira faz.er us-6 da pala
vra, o Senhor Presidente agradece a presença do 
Senhor Gabriel Waldez, ena1tecendo o brilhan
tismo da fa1a de Sua Excelência e declara cum
prida a finalidade de sua reunião, lavrando eu, 
Marcos Santos Parente Falho, Assistente da Co
missão, a presente Ata, que lida e aprovada será 
assinada pelo Senhor Presidente. -:""Semdor Luiz 
VIana. Presidente. · 

3• REUNIÃO, REALIZADA 
.. ·- EM 24 DE MARÇO DE 1988 

Às dez horas e trinta rninll_tos do_ dia vinte e 
quatro de março de mil novecentos e oitenta e 
oito, na Sala de Reuniões da Cornlssão, Ala Sena· 
dor Nilo Coelho, sob a Presidência do Senhor 
Senador Luiz Viana,_~orn a presença dos Seitho
res Senadores João Calmon, ~arbas Pas_sarinho, 
lrapuan Costa JúniOr, Nelson Wedekin, Chagas 
Rodrigues, José Agripino, Lavoisier Maia, Fran· 
dsco Rol!emberg, Aluízio Bezerra, Edison Lobão 
e Od Sab6ia de __ ÇarV.:ialho, reún-e-se a Comissã-o 
de Relações Exteriores. Deixam de comparecer, 
por motivo justificado,- os Senhores Senadores 
Albano Franco, Leite Chav_es, Nelson Carneiro, 
Saldanha Derzi, Severo,-Gomes, MafCO Maciel, 
João Lóbo e Itamar Franco. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declara abe-rtOs 
os trabalhos, dispénsando a leitura da Ata da reu
fliãO anterior, que é dada por aprovada. A seguir 
SU:.3_Excel_ênda comunica que a presente reunião 
destina-se à apreciação· da matéria constante de 
pauta e, ainda, ~ ouvir a exposição que fará o 
Senhor Renato Prado Guimarães, indicado para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República da Venezuelã, acerca da missão para 
wal está sendo designado. P~osseguindo, o Se

-- rlhófPresiâente, atenâendo ao-preceito regimenK 
tal, determina que a reunião tome-se secreta para 
_ouvi-lO, bem como, para deliberar sobre as seM 
guintes Mensagens: n" 1 O l, de 1988, do Senhor 
Presidente da Repúblicá, submetendo à aprova· 
Ção do Senado Federal a e_scolha do Senhor. R e

~mitO Prado Guimarães, Ministro de Primeira Oas-
se, da Carreira de Diplomata, para exerCer a fun
çãO de Embaixador do Brasil jurito à República 
da VeneZuela, cujo relator é o Senhor Senador 
Nelson Wedek-in; n9 231, de 1987, do Senhor Pre
sídente Qa República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal a escolha do Senhor Jayme 
Villa-Lobos, Embaixador do Bras11 junto à Reú
blica Ciàbonesa~~ pafa, cumôlativariiente, exercer 
a funÇão de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica da Guíné~Equa:torial, cujo Relator é o Senhor 
Sehador Frandsco Rollemberg; no 39, de 1988, 
do Senhor Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal a esçolha dQ.Se
nhor Fernando S11va Alves, Embaixador do Brasi1 
junto à República de Trinidad e Tobago, para, 
·cumulativamente, exercer a função de EmbaixaK 
dor do Brasil junto ~-Comunidade de Domíirtca,_ 
CUJo Relator é o Senhor Senador Frandsco Ro
llemberg; e a de n9 56, de 1988, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do 
Senãdo Federal a escolha do Senhor Fernando 
Silva Alves, Embaixador do Brasil junto à Repú
blica de Trinidad e T obago, para, cumulativamenK 
teL exercer_a Função de Embaixador do Brasil 

_junto a Santa Lucia, cujo Relator é_o Senhor Sena· 
dor Nelson Wedekin. Reaberta a reunião em çará
ter público e nada mais havendo a ~atar, o Senhor 
Presidente agrade_ce a presença de todos e deda
ra enceitada ·a reunião; lavrando eu, Flávia Lima 
e Ãlves, Assistente ad hoc da- Comissão, a pie
sente Ata qUe, lida e aprovada será assinada pelo 
Senhor Presidente.- Senador Luiz Viana, Presi-
Qente. · · 

·4• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 20 DE ABRIL DE 1988 

As rlove horas do dia virite de abril de mil nove
ce_ntos e oitenta e oitQ, na Sala de Reuniões da 
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CornissãÓ, AJa Senador Nilo.Co_elho, sob a Presi-
4~nda do Senador Luiz Viana, com á_ presença 
dos Senhótes Senadores Francisco RoUemberg, 

- Nelson Carneiro, Sa1danha Derzi, José Agripino, 
Itamar Franco, Chagas Rodrigues e Marco Maciel, 
reúne.:-se 'à 'Comissão de Relações Exteriores. Dei
xa:m de comparecer, por motivo justificado, os 
Senhores Senado_res Albano Franco, lrapuam 
Costa Júnior, Leite Chaves, Nelson Wedekin, Se

--vero Gomes, João Lobo e Lavoisier Maia. Havendo 
número· regimental, o Senhor Presidente declara 
abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata 
·da-reUnião anterior, que é dada por aprovada. 
A seguir Sua Excelência passa a palavra ao Sen~K 
dor lta10ar Franco, que faz a leitura de parte do 
depoimento do Ministro Oilson funaro na CP! 
da Corrupção, solicitando ao final a convocação 
do Sr. Embaixador do Brasil junto ao Governo 
Americano, Marcílio Moreira Alves, face à gravi
dade das denúncias apresentadas pelo referido 
Ministro, ficando então acordado entre os mem
BrOS -da Comissão _que, antes-da convocação será 
feita urria geStão junto ao Ministro das Relações 
Exteriores pelo Presidente da ComísSâõ, Senador 
Luiz Viana, no sentido de cOlher m_ªiores informa
ções. Prosseguindo, Súa Excelência comunica 
que a presente reunião destina-se_ à apreciação 
da matéria constante de pauta e, ainda, a ouvir 
a exposição que fará o Senhor Rubens Antonio 
Barbosa, indicado para exerc_er a função de Em
baixador do Brasil junto à Associação Latino-A~ 
mericana de Integração, acerca_da missão par~ 
qual está sendo designado. Dando prossegui~ 
trié:ritó, o Senhor Presidente, atendendo ao pre
celto regimental, determina que a reunião tome
se secreta para ouvi-lo, bem como para deliberar 
sobre a Mensagem n9 108, de 198_8, do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprova
ção do Senado Federal a escolha do Senhor Ru
bens Antonio Barbosa, Ministro de Primeira Oas
se, da Carreira de Diplomata, para exercer a fun
Çãõ-de Embaixador- do Brasil junto à Associação 
Latino-Americana de Integração, cujo Relator é 
o Senhor Senador Francisco _Rollemberg, Rea~ 
berta a reunião em carâter público e nada mais 
hãVen:aoa tratar, o Senhor Presidente_ agradece 
a presença de todos e declara encerrada a re~K 
nião; lavrando eu, Marcos Santos Parente Filho, 
Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
-Senador Luk Viana, Presidente. 

5• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 4 DE MAIO DE 1988 

Às dez horas e trinta minutos do dia quatro 
de maio de mil novecentos e oitenta e oito, na 
sala de reunião da Comissão, Ala Senador NilQ.. 
Coelho, sob a presidência do Sehból Senador 
Lu i~ _Viana, com a presença dcis Senhores Sena
dores Francisco _R9lleinberg, Saldanha Derzi, 
João Calmon, JarDas Passarinho, Chagas Rodri
gues, Nelson CafnélrO, ltci.riiár Franco, Albano 
Franco, Irapuan Costa JúniOr, Marco Maciel e Di
valdo Suruagy, reúne-se a Cbiilissão de Relações 
Exteiiores. Deixam de comparec_er, por motivo 
justificado, os Senhores Senadores Leite Chaves, 
Nelson Wedekin, Severo Gomes, João _Lôbo, José 
Agrip1if0 e LaVoiSier Maia. Havendo número régi· 
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 comunica que a presente r~união des· 
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tina-se à apreciação da matéria constante de pau· 
ta e, ainda, a ouvir a exposição que fará o Senhor 
Brian Michael Fraser Neele, indicado para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à _!~.epú
blica da Nigéria, acerca da missão para qual está 
sendo designado. Prosseguindo, o Sénh()r Presi
dente, atendendo ao preceito regimental deter
mina que rt reunião torne-se s~eta para ouvi-lo, 
bem como para deliberar sobre a Mensagem n~ 
80, de 1988, do Senha c Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal a 

escolha do Senhor Brian Michael Fraser Neele, 
Ministro de Segunda Classe, da Car:retra de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República da Nigéria, cujo relator 
é o Senhor Senador .Chagas .Rodrig,u_es._Reaberta 
a reunião em caráter público e nada mais havendo 
a tratar, o SenhQr Presidente agradece __ ÇJ presença 
de todos e de.clara encerrada_ 9 reunião; lavrando 
eu, Marcos Santos ParE~nte_ f.ilhoJ J\Ssistente pa 
Comissão, a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Pr:esidente.--:-Senador 
luiz Viana, Pres[dente. _ 

6• REUNIÃO, REAUZADA 
EM 11 DE MAIO DE 1988 

Às dez ho(as e trinta_ minutos do dia onze de 
maio de mil novecentos e oitenta e oito, na sala 
de reuniões da Comissão, Ala Senador Nilo Coe-. 
lho, sob a presidência do Senho_r Senador Lui:z: 
Viana, com a presença dos Senhores Sehãdores 
Albano Franco, Francisco Rollemberg, lrapuan 
Costa Júnior, Leite Chaves, Nelson Carrieiro, Nel
son Wedekin, Saldanh.,_ Derz.i~ Severo "Gomes, Jo
sé Agripino, Jarbas Passarinho, Alulzio Bezerra, 
Chagas Rodrigues, Cid Sabóia de CaiVãUiõ; João 
Calmon, Divaldo Sun.JagyeJamil Hadad, reúne-se 
a Comiss.áo de Relações Exteriores, D~ixam de 
comparecer por motivo justificadO, os Senhores 
Senadores Mru:co Mat:lel. João lobo, Lavoisier 
Maia e Itamar Franco. Havendo número regimen
tal, o Senhor Presidente declara _abertos os traba
lhos, dispensando aJeitura da Ata da reunião ante~ 
rior, que é_ dada por aprovada. A seguir Sua Exce
lência comunic:a que a presente reunião desti
na-se à apreciaçáo que fará o Senhor Joaquim 
[gnâcio Amazonas Macdowell, indfc:ado para exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto ao 
Reino da Tailândia, acerca da missão para a qual 
está sendo designado. Pros_seguindo, o Senhor 
Presidente, atendendo ao preceito regimentai de
tennina que a reunião tome-se secreta para ouvi
lo, bem c:::omo para deliberar sobre as seguintes 
Mensagens: n9 79, de 1988, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Sena
do Federal a escolha do__Senhor Joaquim Ignácio 
Amazonas Macdowell, Ministro de Segunda Oéis
se, da carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Tailân
dia; n"' 111, de 1988, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, a escolha do Senhor Ronaldo._Mota.Sar
denberg, Embaixador do BrasiljuntÕ -à União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, jiai"a, Cúiilulati
vamente, exercer a função de Embaixador do _Bra
sil junto à República Popular da Mongólia, cujo 
Relator é o _Senhor Senador Nelson Cameiro; n9 
11 O, de 1988, do Senhor Presiclente Qa República, 
submetendo à aprovação do Senado Feder_al, a 
escolha do Senhor Asdrubal Pinto de Ulysséa, 
Embaixador do Brasil junto ao_ Estado de Israel, 

para, cumulativamente, exercer a função de Em
_baW!dqr do. Brasil_junto à _R~?pública de Chipre, 
cujo Relator é o _Senhor Senador Leite Chaves. 
Reaberta a reunião em caráter público e nada 
mais_:haveru;l.o a tratar, o Senhor Presidente agra
deCe a- prése:nç_a: de todos e dedar~ encerrada 
a feunião; lavrando eu, Marcos Santos Parente 
F~ho, Assistente da Comissão, a presente Ata que, 

-lida -e- aprovada -será aSsinada pelO Senhor Presi
g_er,~e.-::- Senador Lu~z VIana, Preside!lte. 

COMISSÃO PARLAMEI'ITAR MISTA 
DE ll'IQUÉRITO 

Destinada a "avaliar os prejuízos da 
-~-seCa-'-no--Nordeste". 

!I' REUNIÃO, REAUZADA 
EM !O OEMAIQDE 1988. 

Aos dez dias d_o _mês de maio do ano d~ mil 
__ novecentos e oitenta e oito, às dez horas e trinta 

e cinco_ minut_gs_._na Sala da Comissão de Rela
ções Exteriores, no Senado Federal; presentes os 
Senhores Senadores Jo_ão Lobo, T eotôno Vilela 
Filho, Ghilhe-rnle Palmeira e Deputados César 
Cils- Neto, Ubiratan Aguiar, Çelso Dourado e Is
mael Wanderley, reúne~se a Çomissão Parlamen
tar Mista de Inquérito, destinada a "avaliar os pre~ 
juízos da seç:a no Nordeste". Compatrecem, ain
da, os Senhores Senadof-es Lu ii Viar1a; José A9:ri· 
pino e Deputados Ni!Son Gibson, Ângelo. Maga
lhães, Manoel_C~tro, Furtado Leite, José Santana, 

_Atila_L.ira, Josg~ Viana, Benito Gama, Waldeck br
nelas, Luiz Marques, GilsoÕ Machado e Mário Li· 
ma. 
· .. ~Deixam de conipãrecer, por motivO justificado, 
os Senhores Senadores Chagas Rodrigues, Çid 
Sabóia de Carvalho, Raimundo Lira, Mansueto de 
o~or. Ruy B.3c:::elar~. Fernando Henrique CardÕSo; 
Virgüio Távora, Lavoisier Maia e Deputados Paulo 
Silva, Gonzaga Patriota., Cássio Cunha Uma, Or
larido Bezerra, Edme Tavares, Antônio Ferreirã 
e MOéma São Thiago. 
___ Havendo n_(lmero regimentai, são abertos os 
.trªP-sU.ho~ pelo Senhor Oeputado César Cais Neto, 

.. que aSsumindo, eventuaimente, a Presidêiida, se
licita a dispensa da leitura da Ata da reunião ante
rior que, logo após, é dªda como aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente esclarece 
que a presente sessão~ destina-se ao depoimento 
do Senhor Paulo Ganem Souto, Superintendente 
da SUDENE, comiidãndo-o para tomar assento 
_à_M~sa. _ __ 

Durante a sua exposição, o Senhor Pª1,.li_o Ga
nem Souto defm~ a seca como a realidade sócio
_ec_onô___rnica e ecológica do Nordeste, Informa so
bre a atuaÇão da_ saoç;N_I;: nas &reas atingidas 
pela seca, nos planos económico, social, cultural 
e.aclministrativo, profDovendo adequação das ati
vidades produtoras, sobretudo agropecuárias, aos 
Condiciohadores do quadro natui-al; assegurando 

_Q ~c.esso d~ fors:.a Qe trabalho regiÓnal aos me_ios 
Q_e_ produção e elevando _os .níveis e melhorias 
-de distnbuição pessoal da renda. 

Finda a explanação do Senhor Paulo Ganem 
SoutO, a5;5ume a Presidência o Senhor Senador 
Teotónio Vilela Filho, Presidente da_ Comissão, 

_pasSando-se à fase-_da:s interpelações. 
Neste período, usam da palavra os Senhores 

Deputados Ubiratãn Agui.:ir,_ César Cais Neto, Be
nito_ Gama,_ Celso _Doura,Qo, Ângelo Magalhães, 
Ismael W~derley, Manoel Castro, Mário Lima e 
Senador João Lobo. -

N_ada mais havendo a tratar, enterra-se a reu
nião e, para constar, eu, Helena lsnaid __ A_c_ç;a!.dty 
Sarnis "dos ·santOS, ASsiSt~_nte_ d.a ComissãO, lavrei 
a pi-eSente Atã que, lida e aprovada, seráasSiJlad"a 
_pelo Senhor Presidente e irá à publicação, junta
fllente com o apanhamento tãqüiQrâfiCó dos_ de
bates.- Senador T~a:tonio VBela Flho~ Presi-
dente. -

ANEXOAATA DA ll•REUNIÃ.ODA CO
M/SSÃOPARLAMENTARM/STADEINQUÉ
RrTO, DESTINADA A ';.\ VALW? oS PREJaf
ZOS Di\ SECA NO NORDESTE'; REAIJZA· 
DAEM IODEMNODE 1988,ÀS IQHORAS 
E 35 M/NaTOS, DEPOIMENTO DO SE
NHOR PAULO GANEM SOUTO, SUPERIN
TENDENTE DA SUDENE. Q[JE Sf:.f'(f8U
CA COM A DEVIDA AGTQR/P\p\0 DO 51;
NHOR SENADOR TEOTONIO VILELA FI
LHO, PREsiDENTE DA CO<'f/SSÃQ . 

Presidente: Senador TeptOnio Vilela Fi
lho 

Vice-Presidente: Deputado Ismael Witn
dedey 

Relator: Deputado César Cais Neto. 
(Íntegra do apanhamento taqutgráfico) 

"O SR. PRESIDENTE" (César Cais Neto) -Está 
aberta a reunião. 

Comunico_aos companheiros da Comissão que 
O_[IQSSo-Presidente, $_ena doi" T~t9Q_i,q t~e_lª Qlho, 
jª eStá-Cheg'é!,ndo, dentro em breve, mas para não 
retardar ã.inda mais eSte depoimeOto, vamos .dar 
Triído aos nossos trabalhos. 

Qu~~() __ dar início exatamente manif~~rl!1.o a 
nossa grande satisfaçãO áo rec;e_bermos o Dr. Pau

-fo SOuto, como Superintendente _da Sudene. Já 
teinos conhecimento do seu trabalho como técni
co renomado na nossa região nordestina e hoje 
Q receb~mos aqui como Superintendente da Su
dene, sobretudo lide[andq ª ;wtarquia, o orga
iiiSmo _·qUe, s.em· sOmbt_a ·_a_e âi1Vida, é o mais im
portante em · terinOS da região nord~stina. Nós _ 
~s~mos, Dr. Paulo, discutindo aqui .os problemas 

__ de<:orrent~s da seca. Já oUVimos depoinientos 
Qe vârios Ministros de Estado; já àuvitn9!> depoi· 
mento~ çle diversos Presidentes e diret_ores de _au-

-tarquias-federaís; lideranças dos trabéithadores rU-
-rais; liderança do empresariado rural; en_fml, pro-
Curando ir ao âmago da questão da seca. Na 
verdade, esta Comissão já está começando ?I dar 

- resyit'!dos práticos, inclusive, h~ poucos dias 
atrás, foi aprovada emenda de autoria do nosso 
Pfe~idente, -Teotbnio Vilela, e que se-inspirou já 
nesses trabalhos da Comissão, determinand.Q_que 
!)_O% dos recursos destinado~s ~-r~gi.~o nordestina, 
em terrTios daquele _adicional_-que foi ~dQ, da 
Ordem de 3% fosses aplicados na .r.egião semi-á
rida. Isso já é mais um passo no sentido que 
a Constituit'i.te d,eu, e voh9 ~repetir, já c~m base 
QOS trabalhos desta Comissãq, _no s_enti<;lo de alo-
car recursos çíara á região semf-á_iida·.- ·· · · 
_ Môs temos, Dr. P.:tulo, -n<\ medida em qu.e se 

realizam os pronunCiamentos, cOnstatado que há 
um.~_ fªIta_ tremenda de_ decisão Política em termos 
d_e combate -.à seca." Para .que o Sr. -te~a __ ~ma 

_idéia, há depoimentos de diversos Ministros de 
Estado mostrando que enquanto no Nordeste 
eXistem 500 mil hectares _irrigados. já na região 
Céntro=SU.l esse volume supera 1 milhão de hecta
reS irrigados. En~O; a decisão_gue ho~e_d_e irdga· 
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ção foi no sentido de levar a irrigação -para a 
região Centro-Sul e não para a região rlordestina. 

Foi manifestado aqui que, durante .o período 
de seca, cerca de 2 bilhões de dólares fOram traris.. 
feridos para o Nordeste, especialmente através 
da Sudene, durante aqueles últimos 5 anos de 
seca, em que, segundo o testemunho de muitos, 
talvez pouco tenha restado exatamente por falta 
de _um planejarnento ni.ais- estrutural e pela neces
sidade de se aplicar esses dois bilhões de dólares 
de uma forma corrida, de uma forma emergencta\ 
como tem acontecido ultimamente no Nordeste. 

Então, o âepolrilento do Dr. Paulo Vem exala
mente trazer um subsídio extremamente impor
tante aqui para os companheiros que estão anali
sando os problemas da seca e a nossa idéia, Dr. 
Paulo, é dar <:onseqüência a isso. Uma proposta 
da CP! é de que logo ap6S promulgada a Consti
tuição nós possamos,_ no projeto de . resolução 
dessa CP!, amarrar cada vez mais essa decisão 
política e, sobretudo, os recursos para que as deci
sões tenham conseqüência 

Eu passo a palavra, com satisfação, ao Dr. Paulo 
Souto. 

'· O SR. PAULO SOUTO_-:-: Sr. Deputado César 
Cais Neto, Relator da Comtssão Parlamentar Mista 
de Inquérito que foi criada para avaliar os prejuízos 
da seca do _Nordeste, mas que_na_verdade tomou 
durante o s_eu transcorrer um caráter rnuito mais 
amplo de discutir com maior ~brangência os pro
blemas relacionados à se~a do Nordes.te. 

Srs. Deputados Federais_ ª-qui prese'riteS e de
mais companheiros da Sudene que estão conos
co nesse momento, meus Srs. e minh~s Sr"": 

Senhores C:ohgressiStas:- _ 
Com as responsabmdades do cargo que exerço, 

à frente da Sudene, atendo ao convite que me 
foi dirigido, a fim de trazer informações a este 
importante trabalho do Congresso Nacional sobre 
a ocorrência das secas no Nordeste qrasüeiro e 
as providências adotadas contra seus f4tores cau-
sais e seus efeitos sociais·. · - · 

De início, desejo registàr minha esperança 
quanto ao produto concreto dos trabalhos dêsta 
Comissão. A despeito da elevada qualidade e do 
indiscutível mérito dós depoimentos a~úi p'l'esta
dos, o ponto focal dos interesses não, há de ser 
a descrição nem mesmo a interpretação do fenô
meno da seca e do seu cortejo de repercussões 
nefastas. No fundamental, o problema já tem sido 
dissecado à exaustão. De modo que nOvos pro
nuncíamentos pouco ou nada acrescentam à cla
rificação dele, relativamente à sua natureza, à sua 
procedência e às categorias dos seus ~feitos. Os 
acréscimos informacionaiS ·tocam· apenas no aci
denta~ na intensidade de que se reveste conjuntu
ralmente o fenô_meno. 

De fato, não e-de hoje que se conhecem as 
soluções básicas e estruturais da questão das se
cas do Nordeste. Desde .muito estão ~las formu
ladas. Investimos, agora, e persistimoS é no seu 
aprimoramento. E esse esforço acaba çontnbutn
do para a disseminaçáo da idéia de que estamos 
envolvidos numa dissimulação imperdoáVel esca
moteando a verdadeira face e a fonte re~ da ques
tão: a necessidade de posição politica, efetiVa e 
não retórica, de superação definitiva do probléma. 

Significa dizer que a recorrência das secas -
com freqüência- C<idà ·vez i1fàii5r e repercUssões 
sódo-econôrni~a.s_:Çada vez mais d(atnáticas -

_ir'··. 
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não decorre da falta de solução técnica, mas sim 
da falta de resolução política. Resolução politica 
envolvendo_ a sociedade -e o Estado, porquanto 
não se trata de problema da exclusiva responsa

_bilidade de govem_q. _ _R!;!solução política ademais, 
identificada com o quadro geral de uma estratégia 
explícita e socialmente pactuada, apoiada num 
adequado sistema d_e instrumentos operaciOnais 
e institucionais e demarcada por um prazo ftxo, 
compatível com a complexidade das soluções. 
É isso que se busca, n.esta Comissão, segundo 
creio. 

Ocorre-me__Iembrar, no entanto, a necessidade 
de escapar à tentação de se inventarem novas 
institr,.~ições, novos programas. A coragem cívica 
impõe que se encare de frente a questão. Nesse 
caso, ver-se-á qü.e basta fortalecer as instituições 
incLirnbidas _ _de enfrenUtr a seca na .. ~ua gl9b,a-
lidad~- . . 

_Na verdade, a seca é componente da realidade 
s6cio-econômica e ecológica do Nordeste, de 
inodo que precisa constar, expressamente, de _to
dos os instrumentos de planejamento, sejam eles 
_e:;;tr<if,égicos ou Operativos, estruturais o1.r conjun
turais. Acresce que seca não é estiagem. É fenô
meno sódo-econôrnico bastante complexo trans
cendendo as irregularidades do_ regime pluvial 
nordestino. 

Existe a ·~seca hidrológica", associada à irregu
laridade quantitativa do regime pluvial, ou s_eja, 
à redução ou_escassez das <::huvas. Existe a "seca 
agrícoia", associada à irregularidade qualitativa do 
regime pluvial, quer dizer, à má distribuição tem
poral das chuvas. E existe a "seca geral" ou _"gran
de seca", associada, simultaneamente, à_ irregula
ridade de vOluine -e de dis_tribuição temporal das 
chUliBS. 

Apesar de conhecidas diversas soluções, .de 
comprovada eficácia, para as "secas hidrológicas 
(soluções referidas_à infra-estrutura hídrica) e para 
as "secas agrícolas" (soluções ligadas à tecno
logia agronómica), as secas continuam ocorren
do, com previsibilidade sempre mais segura, raa 
zão por que nãõ se justifica o imobilismo em 
relação a medidas preventivas que, atacando seus 
fatores, evitem ou minimizem sua ocorrência. 

A seca é momento de revelação da proble
niática_do Nordeste, marcada pela pobreza social, 
Ç~orqucinfo são _os. mais carentes -que ·a- sofrem. 
~ um instante de obscurecimento do potencial 
de recursos da Região, no que permite de divulga
ção negativa e de consolidação da imagem nacio
nal de uma região de desperdício e malversação 
de recursoS. De tOdo modo, ela atesta a vulneraa 
Dnidade ~da economia no Nordeste em face das 
Condições ecológicas (que determinam fortes os
cilações de desempenho no setor agropecuário), 
red_uzindo os níveis_ de expansão do PIB regional 
e, sobretudO, os níVels de qualidade da vida e 
as perspectivas de investimento. 

Considere--se, por exemplo, o que ocorreu na 
Regiào, entre_ os últimos meses de 1986 e os 
primeiros-quatro meses de 198& Como é sabido, 
no Nordeste brasüeiro, fora dos períodos regU~ 
l~res d~ _ _ffln~entr~--ª_º das precipitações pluviais, 
as chuvas nii:Q_ podem remediar o comprome
timento_ do calendário agrícola: o desenvolvimen
to das lavouras é perturbado ou bloqueado e_ a 
"seca agrícola" se_ instala. Quando, porém, dentro 
c::J.~sses -peri~os conhecidos, o volume global das 

-chuvas é inferior à su~ média histórica, compro-

mete-?oe a ~composição dos níveis normais dos 
"recursos hídricos môve_is" e configUra-se êf"se:ca 

_bid'rológica". - = 

A partir dos derradeiros meses-de 1986, ficou 
patente,_ nas áreas de cerrado, ao sul e_oeste da 
Região, e no sertão sul, a ·redução do volume 
dos recursQs hídricos superficiais, acusada pelo 
~p ~ªº-Francisco, cujos_ reservatórios baixaram 
a --níveis assustadores. ReSultado imediãto: Úcío
nar:nento energético, algo com que nã9_ contava 
o Nordeste. 

Pelo prazo de t'3 _meses, a Região teVe de sub
méter-s.ã dir:ninWçâã-do _c:ons_U_mo_d_i"filetticidade 
-~111_15%, OUSe)a .. e_m 570 mw rlí~cj!Qs •. com·exM 
pressiva queda na receita da Chesf e_ daS conces
sjonária~_ ·estaduais de energia, afQr?'- os custos 
diretos com_ Qbr~s_ compensatqrias e as restrições 

. _a que f9~am ~~bmeti~.a~_as _a~vi_d~g_es _produtoras, 
ery, especial as industriais. t preciso, no entânio, 
Iévar em conta Outrãs perdas nãó computaáas, 
referentes a _inVestimentos produtivos desviadOs 
do Nordeste para -outras Regióes bras'neiras, a sal
vo dos riscos de _contenç~o de_ energia, pelo me
nos n~s próximas décad~. --

A persistência da estiagem, ao longo dos diver
soS perfodos chuvosos .dos Estados, acabou re
dundando em se_vera "seca agrfcola". O produto 
interno bruto dQ setor agropecuário da região, 
que em 1986, _registrara urri ín<::remento de 

_14,2%, sofreu uma formidável queda, no ano pasM 
·-sado: algo em tomo _de __ 23%, de acordo com 
.as primeiras estimativas, naturalmente passíveis 
de correções. 
-Uma vez que todo o tetritório regional foi afetaM 

do pela seca, nas suas variantes hidrológica e 
agrícola e na combinação de ambas, nenhuma 
das sub-regiões (identificadas pelo uso econó
mico dos recursos naturais) ficou imune às reper
cussões_do fenômeno. Tais repercussões, porém, 
foram espacialmente diferel)ciadas_, como resul
tado, em parte, da diferenciação temporal da es
tiagem. 

Assim,- as áreas canavieiras, cacaueiras, sub
costeiras e hortifrutigranjeiras da faixa oriental só 
vieram a experimentar os efeitos da seca ao fUla! 
de 1987, prolongando-se pelo corrente ano. As 
áreas da pré-Amazônia, de manchas úmidas e 
dos vales irrigáveis sofreram perdas relativamente 
leves, na maior parte daS 1avõÍJras, e, de certa 
forma, até contribuiram, s_obretudo as últimas, pa
ra amenizar as quebras regionais de safra de várias 
culturas. Particularmente- graves, no entanto, fo
ram ós efeitos sentidos pelas áreas de cerrado, 
sertão sul, meio-norte, sertão norte e agreste, Sen
dÇ> que as três primeiras acumularam perdas des
de os meses finais de 1986. 

AJJ todo, o Nordeste contabilizou, em 1987, per
das de safra em 17 das suas 26 principais culturas 
agrícolas. Em pelo menos 16 .daquelas, a causa 
decisiva foi a irregularidade das chuvas. As colhei- , 
ta~ ficaram quase 5.400.000 fOiiEitadaS abaixo_das · 

- Previsões e dOs--nívers- do ano ant~r[or. Medidos 
em valor, os prejuízOs Superarãm Õs Cz$ .48,5 
bilhões~ Desse total, est:íril.a-se que aproximada
mente 90% (Cz$_ 43,9% bilhões) teriam sido_ de
corrência das secas. 

Considere-_se, ademais, que a região perdeu 
4.645.000 toneladas de alimentos básicos: 
1.050.000 toneladas de arroz, 532.000 toneiad~s 

_-de feijão, 1.780.000 toneladéiS_Qe _mciriilfoc_a e 
1.284.000 toneladas de milho. Corri isSo, cefca 
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de Cz$ 29,1 bilhões foram computados como 
prejuízo para a economia regional. 

Por outro lado, os prejtúzos dos _campos, relati
vamente aos alimentos de primeira ordem, são 
transferidos para as populações urbana_s, através 
da incontrolável alta de preços da cesta básica. 

O exemplo da mandioca foi re_almente, para 
quem acompanha, quem conhece o sertão, dra
mático. Eu ouvi mUito" isso na Bahia, o p-reço 
do aumento de farinha de mandioca, trouxe du
rante o ano passado uma situação, eu diria, quase 
que catastrófica para a população de baixa renda 
que tem naquele produto, infelizmente, a sua prin
dpal fonte alimentícia. Escassez çla oferta interna 
e os· elevados custos de importação desses bens 
acabam tomando-os proibitivas_ para uma grande 
parcela da população. Ao par disso, há também 
expressivas complicações urba_n-ªS, com a perda 
de quase 744.000 toneladas de matêrif!S-primas 
de origem vegetal {no ya)or de pouco mais de 
Cz$ 19,0 bilhões), comprometendo a prodUÇão 
industrial (à base de algodão, amendoim, cacau, 
fumo, mamona e sisai) e os serviços ·con"elatoS. 

A seca aJastrou-se por 1.278 dos 1.469 Municí
pios do Nordeste, afetando, d.ireta e/ou indireta
mente, 28 milhões de pessoas, das quais 17 mi
lhões constituem o· conti.gente ruraJ. Em 7 dos 

,1 O Estados que compõem a área de atuação da 
Sudene, a faixa territorial sob emergência cobriu 
mais de 90% de cada um deles. Como sempre, 
a saída, após algum tempo de estórlca resistência, 
tem sido a migração no sentido campo--cidade. 
E aí se verifica uma outra projec;ão urbana do 
impacto perverso da seca na economia rural: a 
"inchação urbana", a.gravando a já séria crise das 
cidades do Nordeste, 60% das quais tinham, em 
1980, no máximo 5.000 habitantes. sem serviços, 
sem atividades e sem ·oportunidades de trabalho 
de natureza verdadeiramente urbana, são verda
deiras cidades rurais, se assim podemos falar. 

Num quadro de penúria, como esse, as tensões 
sociais naturalmente se exacerbam. Por isso mes
mo, de 1987-até março do corrente ano, contabili
zaram-se, no Nordeste, 61 invasões de sedes mu
nicipais, envolvendo 21.900 pessoas, e 65 saques, 
protagonizados por 54.600 flagelados. Tais movi
mentos são dirigidoS, m<rls freqüentemente, con
tra postos de merenda escolar, de: saúde pública 
da LBA e do lNAN, depósitos da Cibr.azern e da 
Cabal, feiras livres, casas comerciais e padarias. 
Isso configura, na certa, um quadro social inquie
tante, reclamando providências rápidas, numa es
cala compatível com a dimens&o do problema 
observado. 

As primeiras ações do Governo, para fazer face 
aos efeitos da seca de 15)87 /88, foram adotadas 
em meados de julho do ano passado. O Ministério 
do Interior celebrou convênios com os 1 O Estados 
do Nordeste, no valor de Cz$ 1.550 rrÍilhões. Na 
seqüência de apoio às comunidades castigadas 
pela estiagem, o Governo Federal, por intermédio 
da Sudene, celebrou diversos convênios com os 
Estados, totalizando Cz$ 13.017 milhões. AJém 
disso, a Sudene transferiu Cz$ 1.170 milhões para 
o abastecimento de água às populações, através 
de carros-pipa. De sorte que, entre julho/87 e mar
ço/88. o Governo Federal, canalisou para o Pro
grama do Nordeste~$ 15._737 mjlhões. . 

De acordo com os princípios gerais da Política 
de Desenvolvimento do J'lon::l.~ste (PDN),_ ~_prç:.
vada pela Lei n? 7.499, de 25-6-86, o Governo-

Federal delegou aos Estados todas as atividades 
executivas do Prq.grama de Emergência. Os Esta· 
dos, por sua vez. transferiram esse papel a Comis
sões Municipais ~-a diversas organizações da so
ciedade dvH. Re_stou à Sudene a articul?JÇâQ e 
superVísão geral das ações. Presentemente, está
se procedendo a rigorosa aValiação do desem
penho e dos resultados dessa inovadora forma 
-de atefidimento das populaç~s vitimadas pelas 
secas. 

Pelas informações disponíveis, vem-se fazendo 
um elenco diversificado de O.bras e serviços relati- . 
vos à construção, ampliação, recuperação, limpe
za, assentamento e perfuração de poços tubula
res, miftipoços, poços amazonas, barragens, a_çu
-des, aguadas, barreiras, cacimbas, cisternas, re
servatórios, caixas d'águá; fedes, chafa!Ues, slste
mas simplificados de abastedmento de água, ca· 
nais, implúvios e obras complementares entre ou
ffaS,- CõfrC_h'!.óbilização de emergenciados que 
chegaram a- 800:000 trabalhadores. Consegui
mos junto aos Estados, obter um levantamento 
âe obras até fevereiro de 19$8, e os resultados 
de foi-toa bastã.nte resqmida, são os segtrintes: 
açudes e barragens, entre construção e ~c_upe
taçãõ, CetCã de 7.500 Qt)rÇ!S poços profundos 607; 
poÇos cacimbões e poços amazonas - 9.800 
barreiras e aguadas 15.493; cisternas e tanques 
7 .600; hospitais, escolas creches, postos de saú
de, lavanderias, abrangendo a recuperação e a 
construção 5200, obras de arte, cerca de 1.1 00. 

Além disso, vale referir a frota de 3.044 carros
pipa;- contratados para o abastecimerito de água 
em 807 Municípios da Região. 

A _monitoraç:ão do quadfo climático do Nor~ 
deste, ao lon9o-dos primeiros 4 meses de "1988, 
permite alimentar-se a perspectiva de wn ano 

- ng.t:_l!lal, em termos hidrológicos e agrícolas. Exce
ç:ões poderão ocorr_er em áreas bastanttúf!S1:11tcis 
princiP,alme.riie" rlãBãhia ê Minas Gerais. De modo 
que as preocupações de hoje já não dizem res
peito ao imediato. Ao invés disso, temos os olhos 
postos nas previsões do Centro Técnico Aeroes
p~ciaJ (CfA), segunde? _o qual, aí pelos anos de 
2003, a 2007, o Nordeste, mui_to provavelmerlte, 
É!:hfrentará um novo período de seca_, longo e dra
mático. 

Previsto com esse prazo de -antecedência, o 
novo período de grande seca não há de apanhar 
a regi~o despreparada. Mais do que em qualquer 
outra oportunidade anterior, seria imperdoável a 
incúria. Ainda mais quando, segundo se espera 
da nova ConstituiÇão, o governo comprometerá 
obrigatoriamente uma imyortante fatia do Orça
mênto Federal no Sêmi-Arido do Nordeste. 

A propósito, a versão encontrada, no ~o cons-
--titucional em votação, para a vinculação desses 

recursqs induz a muitas apreensões. Porque prati
c_am_e_ote ttra a oportunidade _de s~rem eles aplica
dos em projetas públicos, ainda que de grande 
poder de transformação da base sócio-econômi~ 
ca rural - como os de valorização hidroagrícola 
- e ainda que aprovados e acompanhados pelo 
próprio Congresso.- --

Ora, desde Jogo, é preciso ter presente que 
as ações a serem empreendidaS devem revestir-se 
de intensidáde e continuidade. Com efeito, não 

._SJLcriarão, no Semí-Árido, condições de resis
tência às secas e de convivência com elas sem 
investimentos expressivos ou relaclonados a seg

-_rilentoS de alta caPaddade de resposta. Por outro 

lado, a hist6ria tem comprovado que o imedia
th?!Jl9 vem_ com-prorrietendo o bom -êxito de al
gunS projetaS corretamente concebidos e promis
sores. Daí a sua descontinuidade e substituição 
por outrªs iniciatiVas, antes de lie alcançarem re-
sultados signjfiCativoS. · - -

O fató- é-que as secas nãó são uma fatalidade. 
Q cohhedménto que hoje se tem dos: recursos 
naturais do Senii-Arido, ern termos de clima, de 
água superficial e subterrânea, de solos, de _vege
tação e de bei1s ITiiOeraiS, aSsim Como a disponi
b.ilidacte _de soluções tecnológicas e econômicas 
para o aproVeitamento desses recursos; inclusive 
no plano agronômico, pennite inferir-se que "a 
seca não vem do céu", mas é produto das_ações 
e instituições humanas. Portanto, é preciso inves
tir, intenSa e continuamente, na transformação 
das atividades desempenhadas na RegiãO -Semi-

- Árida e das instituições aí consolidadas. 
A Superintendência do- DesenvolViiTierlto (lo 

NOrdeste é organização que, promovendo o de
senvolvi_mento regional e, por isso mesmo, a erra
dicação progressiva da pobreza, deve criar as ba
ses sociais, económicas e culturais para a·"convi
vência com a seca", ou seja, para a coexistência 
(não tr~umática) com a "sec~ hidrológica" e a 
resistência (ecOnómfca) à "seca agrícola". 

A seca reflete o subdeserwo)vim~nto, na me
dida da fragilidade estrutural do sistema social 
e econômico do Nordeste, fortemente dep"enden
te_de fato.res_ de_ produção elementares (sobretudo 
da ágW), PelO que fica exposto e indefeso às 
suas oscilações. Por outro lado, subdesenvolvi
mento é carência de reservas (materiais, tecnoló
gicas e/ou financeiras), para enfrentar com bOm 
êxito eventuais alterações de cOmportamento do 
ambiente _(política, mercado) e/ou do quadro na
tural (estiagem, ench_ente, terremoto, incêndio, 
poluição). Enfim, subdesenvolviment.Q_ é depen
dência Cultural, pelo que se recebem (sem assi
mnar) padrões -de comportamento exógenos, in
compatíveis com a base prévia de recursos (natu
rais, humanos e tecnológicos), daí resultando de
sajustes fr~qüentes e graves entre- expectativas 
(de produção agríCola, por exemplo) e resultados 
(frustrações de safras) e cris;e~- soci~[s .. , ..... 

.AcreSce que~ _sec;a réfoi"çã_o_ subdesenvolvi
mento, porque amplia o nível de fragilidade da 
economia e da sociedade regional, anulando os 
esforços no sentido contrário, _e cria resistência 
aos esfOrços e às propostas de tranS(ormação 
das estruturas sócio-e_conômicas incompatíveis 
com os avanços sócio-políticos pretendidos. 

A Sudene tem por incumbência básica a supe
raÇão dos fatores ca453is_ das secas, nos planos 
ecológico, económicO, cultural, social e adminis
traüvO. No plano ecológico, criando condições 
para a defesa das fontes d_os ."recursos hídricos 
móveis", a ampliação e preservação do estoque 
desses recursos, -sob as mais diversas formas e 
escalas, e a proteção dos recursos de solo e de 
vegetação ... 

No plano econômico, a Sudene vem promo
vendo a adequação das ativi4ades produtoras (so
bretudo agropecuárias)" aos condicionantes do 
quadro natural, particularmente aos~ .. recursos _ hí
dricos lOcªlizçtdos": a diversificação do uso econô
mico do território regional do Nordeste (para. in· 
tenSificar seu nível de intercâmbio inter-regional 
e intra-regional e, portanto, criar formas de com~ 
pensação, numa integração horizontalizada); a 
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formação de_ excedentes económicos, para a re
sistência a ev-entuais perdas de produção e para 
criação de uma rede de cidades de funções auten
ticamente urbanas (portanto, sem riscO de "incha
ção urbana"). ~- -

No plano cultural, tem-se empenhado a Sudene 
em promover a elevação dos níveis de expectativa 
da população; mudanças de atitudes e práticas 
no uso dos recursos naturais e técnicos à mão 
e a incorporação maciça e pronta doS avanços 
tecnológicos disponíveis. ,' 

No plano social, a Sudene busca asSegurar o 
acesso mais extensjvo possível da força de traba
lho regional mobilizável aos meios_ de produção 
(terra, água, tecnologia e financiamen'to) e aos 
mercados; e a elevação dos níveis e a melhoria 
da distribuição pessoal e espacial da renda real. 

No plano administrativo, a Autarquia Regional 
tem promovido a racionalização. da inteJVen_ç:~_o 
governamental, de forma a_ incorporar a contri~ 
buição da sociedade e a minimização das práticas 
clíentelistas e assistenciais. -

T embém cabe à Superintendência do Des~n~ 
volvimento do Nordeste o combate _aOs efeitOs 
sociais das secas, através do atendimehto __ de 
emergência - imprescindível, enquanto se pro
cessa a transformação gradativa das estruturas, 
mas que deverá ser cada vez menos freqüEmte 
e menos dispendioso e traumático - e de provi
dências acopladas às de superação dos (atares 
causais das secas (suplementando, reforçando e 
antecipando os programas e/ou projeto) e confia
das, na execução, cada vez mais às organizações 
da própria sociedade civil. 

Não obstante_ o trabalho que vem sendo desen
volvido, as secas continuam ocorrendo no Nor
deste, o que implica a necessidade- de intensi-· 
ficação e aprimoramento (e não de abandono) 
dos esforço_s de caráter preventivo, em diversas 
frentes (ecológica,. econômic-a, cultur'al,·~ocíal, po
lítica e administrativa). -

Para atacar os feitores cauSaiS- da seca, vários 
programas (direta e/ou indiretamente preventi
vos) vêm sendo promovidos e supervisionados 
pela Sudene: . . . 

-Inventário dos recwsos naturais, c_om desta
que para a questão da água (superficial e subterrâ
nea), solo e vegetação; 

-Pesquisas agronómicas experimentals; 
-Programas--e Projetas de infra-es,trutüra de 

irrigação; estudos de bacia e prograrrias execu
tivos; 

-Infra-estrutura de saneamento: abasteci-
mento de água; ' 

-Programas de infra-estrutura viária; 
-Programas de infra-estrutura energética; 
-Programas de diversificação e modem~ção 

da estrutura produtora rural: programas de 
agroindústria, projetas agropecuários incentiva
dos; 

-Programas de comercialização e abasteci
mento; 

-Programas-de cooperativismo e colonização; 
e 

-Programas espectais de desenvolvimento ru
ral integrado. 

No momento, a estratégia de ação governa
mental enfatiza a "transformação do mundo ru_ral" 
nordestino, relativamente à sua questãO_ fundiária, 
à sua base produtiva, à especialização dos seus 
diversos espaços agráriOs e ao conjunto das políti-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Quinta-feira 26 1531 

cas agricolas que o af~tam. Na verdade, têm raiz.e.s 
no campo _os problemas_ básicos do Nordeste, 
pois, não obstante as conquistas regionais, nos 
setcires e espaços urbanos :- onde a_ indÚS1fia 
apres_entou taxa média anual d,e expansãq calcu
lada em 6,6%, entre 1960 e 1987, e os serviços
alcançaram 8,4%, no mesmo pertodd- as ativi~ 
dades agropecuárias mudaram pouco, registran
do a média anual de 2,8%. 

As oscilações de comportamento das lavouras, 
sobretudo devido às "secas agrfcolas" (10 em 

~+28 anos), resjx>itdem por essa média, pela queda 
de participação da agricultura na formação do 
produto interno bruto regional (30,4% em 1960, 
21,8% em 1970, 18,6% em 1980 e 18,2% em 
1986) e, naturalmente, pelo freio ao desenvol
vimento sódo-econômico global da Região. Se, 
portanto, o Nordeste pretende acompanhar o rit
mo de transformação .e avanço da socied_~de e 
da economia_brasileira, no seu _todo,_é nas áreas 
rUrais que tem de concentrar a, atenção, sem pre
juízo da consolidação das conquistas nos seg
mentos produtivos urbanos. 

É claro que com o grande avanço do setor 
industriã.J a participação agrtcola teria que cair; 
em termos da sua participação no produto interno 
bruto, mas o mais grave não é isso, o que é mais 
grave é que o seu des_empenho, individuahnente, 

- mostrou taxas de_ cresc~m~ntqs, há alguns_ anos, 
freqüentemente negativas, e na média _uma taxa 
de cresciiitento global que seguramente indica 
que não foram implementadas as soluções para 

_o problema da agricultura nordestina. 
Por isso mesmo, a estratégia de desenvolví_

mento regional explicita programas e projetas vol
tados para assegwar a "conVivência com a seca", 
ou seja, para tirar partido das adversidades quanti
tativas e qualitativas dos "recursos hídricos mó
veis" e dos "recursos hídricos localizados". Essa 
estratégia visa, de modo específico, a reduzir, pro
gressivarriente, todas as formas especulativas e 
predatórias do uso da terra e, em contrapartida, 
a estimu1ar a agricu1tura típica de mercado e agri
cultura semimercantil. 

__ A promoção de urna agricultura modema, no 
Nordeste, identificada com o modelo brasileiro 
de economia de mercado, compreende três linhas 
operacionais básicas: a concessão de incentivos 
financeiros a projetas privados nos setores agrí
cola, pecuário e agroindustrial; a implementação 
de projetas públicos de infra-estrutura (viária, 
energética, de telecomunicações e de armaze
nagem) cOnstantes do Programa de Ocupação 
de Novas Area_s_ (_PRONAR}, sol?retudo no oeste 

_ bãiano, sudoeste _do Piauí e sui do Maranhão. as 
quais vêm servindo à ac~erada expansão da pro
dução de grãos (espeCialmente soja e arroz); e 
a execução do Programa de Irrigação do Nordeste 
(Proine}, simultane_amente confiado a entidades 

._ pÇtblica~ e a ~empreendimentos privados. 
A Sudene, graças aos mecanismos do Fundo 

de Iiwestimentos do Nordeste (Finar}, reforça o 
~ Proiné; basta lembrar que, somente no corrente 
-ano de 1988, cerca de Cz$ 10 bilhões.já estão 
destacadós do Finar para projetas privados de 

-linplantação de agricultura irrigada. 
Ao lado dessa lin!Ía· estr:atégica, comprometida 

com a reStruturaçã,O da. base econôrriiç:a rural do 
Nordeste e, portanto, çom a superação dÕ proble
ffiêCdas ''secas agrícOlas", desenvolve-se uma ou
tr:'3, especificamente voltada para o segmento s6-

cio-econômico mais susceptível ao impacto das 
secas: a agricultura _semímercª-ntil, também cha
mada de agricultura de auto-consumo. Com ef~i
to_._ trata-se de uma economia praticada por pe
quenos produtores, com o con~UI;:so apenas da 
foi"ça-.cktrabalho familiar e o propósito de manu
tehção da família. Sem reservas e_conômicas e 
finan_<:eiras, essas famílias, quando aparlhadas pe
la falta irreversível das chuvaS, simplesmente per
dem sua condição de sobrevivência e ç:onstituem 
o grande contingente de flagelados e emigrantes. 

Para desenvolver ess.a agricu1tura camponiesa 
e transformá-la em agricultura semimercanti.l or
ganizada, estão sendo implementados o Progra
ma de Apoio ao Pequeno Produtor (PAPP} e o 
Programa São Vice_nte. O PAPP- destinado a 
a~der, ao longo de 15 anos, 2 milhões de famí
lias de lavradores - visa a ass~gurar o acesso 
à_terra. aos reçursos hídricos, à tecnologi~, 89S 
mercados de insu_mos e produtos e ao crédito, 
assim como o apoio a pequenas comunidades 
rurais. Por seu turno, _o Programa São Vicente 
vem estimulando o fortalecimento das organiza
ções __ de pequenos produtores rurais, garantindo 
recUrsos financeiros para os projeto_s de sua inicia
tiva. Recentemente, foi criado o Programa \lida 
Nova (ou Programa Padre Cícero), que intenta 
assegurar a aceleração e ampliação das metas 
do PAPP - relativamente aos _re~qrsos bídpcos 
- e o desenvolvimento da produção agrícola e 
pecuária. 

A experiência vivida. na implementação desses 
programas dita uma lição axiomática: é sobre
!f10do importante associar ()S planos programas 
~ projetOs de reforma agrária_ã programas e proje

-tos de dotação e uso de rec_ursos hidríços,. sejam 
eles de grande escala (como os de construção 
de_açudes e perenização de rios, entre outros). 

_ Sejam eles tópicos e pontuais (como_os previstos 
no PAPP, São Vicente e Vida Noya). Fora disso, 
não há saída para ~s pequenos produtores rurais: 
continuarão_ pobres e indefesos, ante_ os ciclos 
da natureza e os constumes do homem. 

T ado o esforço transformador, porém - man
tido_ no_ nível previsto dos recursos fmanceiros e 
organizacionais, ao longo da perspectiva temporal 
definida e, considerando-se a multiplicidade das 
ãÇões -envoividas, condizindp simultaneamente 
llâS ·Süãs diversas linhas -:-. deverá criar a base 
ffstca e ecoõ~rhica SufiCientemente forte para a 
soéiedade regional, já na próxima década, con
Viver ·com a redução do volume e a má distri
buição temporal das chuvas. Esse esforço é deci
sivo, não s6 pela responsabilidade histórica de 
a atual geração reagir ao "drama secu1ar da terra" 
e do hÕmem do Nordeste, como, sobretudo, pela 
neCeSsidade de criar-se, nas áreas rurals da Re
giãO, uma ecõhbffiia eStriil:wãlmente forte, capaz 
de functonar como contrapartida estável e signifi
CatiVa -ão desenvolvimento hoje conduzido pelos 
setores e espaços produtivos urba)los. 

Nesse contexto, é de suma importância o papel 
do Congresso Nacional. Antes de tudo, pela aber
tura da discussão da questão regional do Nor
deste no plano nacional. Porque o projeto de- de
senvOlvimento nordestinO não se viãbiliza apenas 
no âmbito da Região, muito embora seja também 
âa sUa responsabilidade. E porque:é ptedso legiti
mar esse projeto e criar as alianças sem as quais 
e1e nio passará de mera intenção. 
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A colaboração do Congresso Nacional propi~ 
dará a redefinição de novos compromissos e no
vas responsabilidades' operacionais, de caráter in
ter-regiona1, e a fixação de prazos precisos para 
a estratégia e as normas-a serem seQüldas. Em 
função disso, o Plano de Desenvolvimento Regio
nal será a consubstanciação de um autêntico pac .. 
to nacional pela superação do problema das secas 
no Nordeste. Esse Plano explicitará os papéis da 
Sudene e estabelecerá seus instrumentos de 
ação. 

Quando, há quase 3<Janos, C> Congresso Nacio
nal aprovou a criação da Sudene, vivia o Brasil 
um momento de grandes desafios frente ao seu 
futuro e. diante do mundo. É de justiça reconhecer 
que essa instituição contribuiu decisivamente pa
ra a realização da projeto nadonal daqueles idos. 
Há poucas anos do século_XXI, o desafio do Brasil 
é reencontrar-se consigo mesmo. E, nesse reen
contro, o Nordeste e a questão das secas do Nor
~este têm de ser enc_arados com determinação. 

A -Sudene tem em mãos um projeto de Nor
deste para o Brasil destes novos tempos. Não 
está, porém, em suas mãos garantir-lhe a exeqüi
billd:!!de política, porque a Hlstória vem mostrando 
que diversas "políticas regionais explícitaS" têm 
sido anuladas pelas "políticas regionais implíci
tas", isto é, p-or dispositivos màC:róeC:onômicos 
que, a pretexto de resolver "problemas nacionais", 
na verdade concentram as atenções e os recursos 
nas regiões mais dinâmicas e, supostamenb.~, de 
mais imediata resposta aos investimentos. No 
momento, por exemplo, investe-se adrradar:nent_e 
contra os incentivos governamentais à iniciativa 
privada, sem a devida consideração do vadável 
espaço e, portanto, sem a ponderação das fla
grantes disparidades regionais de desenvolvimen
to do Brasil. No caso do Nordeste, esquece-se 
que o sistema de incentiVos fiscais e financeirOs 
foi o único instrumento que se con.sêguiu preser-
var, ao longo dos 28 anos de atuação da Sudene 
e, por isso mesmo, apresenta resultados concre
tos inquestionáveis, na recomposição. na dinami
zação e no fortalecimento da economia regiona1, 
na modernização da sociedade r~onal e no revi
goramento das finanças dos Estados e da própria 
União. 

Todos os outros programas sofreram desconti
nuidade e o que é preciso, para os diversos pro
gramas de combate à seca, é, efetivamente, wna 
programação pludanual durante muitos anos em 
que os resultadas sejam efetivam_ente ~nco_ntr~-
dos. __ ___ _ 

É preciso levar em conta que as condições 
ecológicas do semi-ári~o _ nordest;ino, nãq obs~ 
tante seu equilibrio instável, detêm um potencial 
produtivo superior, em certos casos~ ao de yá~as 
outras regiões brasileiras: em diversas áreas, a 
fertilidade dos solos é R~tante alta e a insolação 
permite o desenvoMmento acelerac_lo d~ cul.tur~s 
que, freqüentemente, propiciam mais de uma sa~ 
fra anual, o que beneficia sobremaneira as unida
des agroindustriais reduzindo-lhes a ociosidade 
das máquinas e, em conseqüência, elevando-lhes 
os níveis de rendimento industrial. 

De outra parte, a pecuária, responsável pela 
ocupação das áreas agrestinas e sertanejas do 
Nordeste, encontra nelas condiçõe_s bastante fa
voráveis à sua reprodução e desenvolvimento, 
deste que praticada segundo _as indicações da 
modema tecnologia. No entanto, a agropecuária 
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permanece aí urna ;:Jt;ividade econômica de alto 
risco, certamente bem rriáfor do que em outras 
partes do País. É por isso que se ·justifica wna 
política de estímulos governamentais, indutores 
de investimentos privados no interior do Nordeste. 

É do conhecimento geral que os investimentos 
tendem à concentráçào nõs esj)iic;Os geográficos 
onde são maiores as economias externas e as 
probabilidades de retomo mais rápido. Desse mo
do, empreendimentos igualmente rentáveis no 
.Serrií-Ãridõ e nas áreas Urilidas do Nordeste ou 
nas ·regiões mais desenvolvidas do País, muito 
provavelmente serãO instalados nessaS outras 
áfeàs~ o que Significa desperdiçar-se o potencial 
_de recurSos âãqueJas íaiXas seini=ándas. Assim, 
-é preciso que se disponha de um instrumento 
que incentive os empresários a procurarem as 
áreas dos Agrestes e Sertões do Nordeste, bem 
como ãs faixas úiTiidas nelàs encontradas (como 
as zonaS Serranas e_:os valeS Irrigáveis). 

Os estímulos govemamentaLS, concedidos se
gundo essã ética, que, naturalmente, terão que 
ser aperfeiÇoados,_ ajustam-se ao conjunto de di
retrizes que consubstanciam a política global de 
desenvolvimento para a Região e às linhas estraté
gicas espécíficas estabelecidas no sentido de as
segurarã ·~convivência com a seca". Os incentivos 
destinam-se a criar economias externas e a servir 
de" eretfõ.--demonstração, para que emprEendi-
mentes autónomos passem a convergir esponta
neam~nte para o Nordeste. 

De certa forma, está nas maõs dO Coilgresso 
_!~acional irripedir a reedição de antigos jogos-de
faz-de~conta, pelos quais se defendem politicas 
micfonais, para, no seu lugar ;se insmurarem "polí
ticas regionais implícitas", e, na prática, revoga
rem as "políticas regionaiS- explícitas", como a 
dos incentivos ftseais e fiha.nceiros do _Nordeste. 
Corri- ela, já é difícil induzir investimentOs produ
tivos no interior da R_egião. Sem ela, apagam-se 
as esperanças de construção, no semi-árido nor-
destino, de uma economia verdadeiramente ca
paz de "convivei' com_ a seca'~ -o que seria 
uma pol!tica. nacional _implícita. 

Serilariapassaâa.; --Vinlõ-s uma declaração de 
que durante cerca de 4 a11os, simplesmente, a 

=redução da correção monetária em fin~ciamen
tos concedidos pelo BNDES atingiu qUalquer coi
sa da Ordem de 2 bilhões de dólare3. Conside
rando que seguramente 1 a 1 bilhão e 500 segura
mente foram destiriados ao Sudeste e às Regiões 

_ !!'Jais desenvolvidas, aí está o exemplo claro de 
~Qmo a política-global realmente acaba prejudi· 
cando a régião nordestióa, porque a forma como 
nós temos de ir até esse~ investimentos é segura
mente-muito mais frágil do que tem as áreas 
maJs desenvolvidas. 
~e o -CongressO Nã.~ional contribua para a 

preservação da coerência da política e estratégia 
defU)ida para o Nordeste. Temos acompanhado 
com extrema simpatia e com cuidado o trabalho 
que vem sendo desenvolvido por um grupo aparti
dário de parlamentares nordestinos preocupados 
com o problema do Nordeste. Acho que os traba~ 
lhos desse grupo, seguramente, significaram wn 
avanço muito grande ao Que se estava realizando 
anterio.rmente. 

Creio que esse exemplo continuará frutificando 
e certamente será rnuito importante que _esse gru
po homogéneo e coeso continue na legislação 
complementar, na legislação ordinária lutando 

dessa foram para que as conquistas que foram 
obtidas sejam preservados e para que novos -me
canismo sejam ampliados. 

Erri resPosta, seguramente, a região não com
prometerá a imagem do Pais desenvolvido, !llD
demo e democ:rátic;o com que todos nós sonha
mos. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE "(T ealonio V~ ela Filho)
Dr. Pauto Sr1.1to, eo, príinelro lUgar, peço descul
pas ao Sr. P' ·ter atrasado a minha che_gada aqui 
a este plenár,o. De qualquer forma, o Senhor foi 
muito bem representado pelo nosso querido Rela
tor, César CaJs. 

Dr. Paulo Souto, é da maiOr significaç~~ apre· 
sença do S!Jperintendente da Sudene nesta Co
missão no momento em que as chuvas che_garam 
ao sertão, porque embora a seca hoje tenha aca
bado, o quadro no semi-árido não mudou. apenas 
o verde o enc;::obre, por enquanto, a fome crónica, 
a miséria trágica; embora o sertanejo, hoje, não 

· estej8 fe:CJãinando _do temJ?O e nem_ào~éu, _por
que poucos, muito poucos conseguiram semente 
para plantar. Alguns plantaram grãos, mas se-
mente não. A técnica agrária no Nordeste, hoje, 
-continua a mesma que _os nossos colonizadores 
nos ensinaram; nem com os índios nós aprencle-
mos; pelo contrário herdamos os vícios dos colo
nizadores, vídos_t~cnicos dos colonizadores por
tugueses que tinham, sobretudo, ~a tônica pre
datória _em relação à terra e ao n:lodo _d_e trabaltar 
a terra. 

O crédito cada dia está mais inacessível, mlis 
distante do produtor rural. Então, Dr. Paulo, cre.te 
muito a significação da sua presença nesta CPI 
porque is_to é um balizaJTlento, é um sinal de que 
agora, long_e da emergência da seca nós possa
ni6S CUidar d!:t~urgêntia da: miSêiici, porqUe esta 
existe antes e âej)ois da seca e o que mata ilio 
é a seca, o que mata, no Nordeste - o Sr. como 
nordestino sabe disso- ê a: miséria e ela.existe, 

. como eU.::disse, ãnteS daS prirrieíra:s-Chuvas e subs
xiste, mesmo depois que as chUv_as voltam. O 
que temos que cuidar - e o perfil da voz do 
Sr. foi neste sentido e Isto nos _a_njma" - é de 
mudar as estruturas sociais do Nordeste-para que, 
quando chegar uma nova seca, nós estejamos 
estruturalmehte preparados, o homem esteja em 
cOndíÇões de enfrentar e de conviver com a seca. 

Dr. Paulo, vou passar a palavra aos Constituin
tes que _c:]esejam _interpelá-lo e, depois, a Presi
dência dos traQãlhQ~ _ _gostaria também de fazer 
algumas considerações às palavras de V. Ex' 

Concedo a palavra ao Deputado Ubiratan 
Aguiar._ 

- . 

_O-SR. UBIRA.T AN AGUIAR- É um prazer muito 
grande recebê-lo nesta Comlssãq Parlamentar de 
Inquérito que investigá as causas da seca do Nor
deste e procura encontrar os caminhos para que 
possamos chegar ao desenvolvimento e fazer 
com que o _nosso home_m saia de.§s~ ciclo de 
fome, de mis_ériq, de mão ~~~ndjda que tem ca
racterizado _Q povo pobre, o agricultor durante to
da a existência nossa. Mas eu queria enfatizar -
e eu acompanho com muita atenção o seu pro
nunciamento e a posição que nos trouxe- mais 
alguns pontos e gostaria de saber a sua posição; 
e esses pontos se refletem ou se referem a uma 
política adotada pelo Ministro da Fazenda, Sr. 
Mailson da Nóbrega, toda ela., na minha opinião, 
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contrária aos interesses da 00$58 Região. _Embora 
nordestino, parece que esqueceu todas as agruraS 
e o sofrimento d_o ~U povo e, na prática, talvez, 
sensível aos apelos do Fundo Monetárlq Interna-. 
cional, sensível aos apelos das forças ~xtemas 
e, ta1vez, até dos interesses de_outfas Regiões que 
interessam nos manter como mercado consu
midor, também em. uma prática de um colonia
lismo interno, talvez até mais selvagem perverso 
do que aquele que externamente é praticado, tem 
adotado algumas .medidas, como a retirada do 
subsídio do juro da agricultura e da_ pecuária em 
nossa Região, tratando igualmente situações desi
guais, o que fatalmente- é o que eu tenbo obs~r~ 
vado - vai decre~r a falência da agricultura e 
da pecuária em nossa Região. Os bancos vão 
se transformar nos r:nalores latifundlários porque 
o nosso homem não vai poder pagar e vai ter 
que entregar a sua terra e o seu rel;;lanho. Este 
é um ponto. Como vê V. S' ~posição da retirada 
dos subsídios ao juro para o Nordeste, do subsídio_ 
que, anteriormente, era focado em 3, ELe 8% e 
hoje aplicado a ~ altíssimas, com _ep_rreção 
plena. O se'gundo porito.- O Fiset, o que fizeram 
com o Fisef! A transformação de debêntures fiz.e:
ram com que os incentivos irúbissem a ação dos 
investidores na área. A nascente agroindústria do 
coco e do c_aju, que futuro está reservado a ela? 

Terceiro ponto, o Finar tem recebido o apoio, 
o Zlporte de r&ursos do Governo Feçlerc;!], na me:: 
dk:la das suas necessidades, para atender aos fins 
para o qual ele foi criado, ou na mesma proporç~o 
dos primeiros momentos de su_a_ vida? São essas 
as indagações que eu trago ao pronunciarr._ento, 
parabenizando também pelas afirmações conti
das aqui no texto do seu depoimento. 

O SR PAULO G. SOillO.-'- Deputado Ubiratan 
Aguiar, vamos começar pelo ú1timo ponto. V. Ex" 
pergunta se o Finar tem reCebido o aparte de 
recursos federais, compatível com as su_as neces
sidades. Acho que nós temos que ser, absoluta
mente, francos em relação a isso. 

Primeiro, é preciso entencler que o_ Finar não 
é uma receita de Govemo; não é o Governo que 
diz quanto vai dispor para o Fino r. O Finar é 
a resultante das empresas que optarem, na decla
ração do seu imposto de Jen<ia, em fazer investi
mento no Nordeste. Na ver~ de, não está, eu diria, 
na. atribuição do Ministro da Fazenda, colocar 
mais ou menos recursos para o Finar, o que preci
samos ter é uma avaliação correta de quais fora~ 
esses recursos da opção e preservá-los. A esse 
respeito eu tenho que ser justo corn_ a Ministr~ 
Mailson, devo declarar que o relacionamento_ Qo 
Ministro e da Se;cretgpa d?l Rece.ita Ft~ral,_com 
a Sudene, n~esses últimos te_mpos, tem sidO multo 
mais aberto do que era habitualmente. 

Por exemplo, este ano, além de t~rmo_s w:n 
orçamento, inicialmente corrigido atê bem acima 
da expectativa da inflação àquela época, nós já 
obtivemos liberações desde o mês de março e 
ainda se sabendo que no primeiro semestre a 
arrecadação de Imposto de Renda não é: tãp_gran
de, nós já estamos com cerca de 12 bilhões de 
cruzados que já foram e estão sendo ainda libera
dos. Há ainda entendimentos a serem feitos em 
relação ao Ministério. d.(). faie_n9a, m~s eu seria 
injusto se não dissesse que está havendo um rela
cionamento~ o Ministro colocou claramente que 
ele quer que os recursos do Fjnor sejam recursos 
do Finar- ainda há algumas arestas a aparar, 

algumas coisas que até dependem de entendi
mentos_ da própria Sudene, mas não há dúvida 
que esse relacionamento tem sido melhor. É daro 
que vamos acompanhar as opções e ver se esses 
r~rs.®_são compatíveis com o_s que foram esta~ 
belecidos, inicialmente, pelo Ministério _da_Fazen
da_._ Agora, o que__ nós temos que ter consciência 
e não ter, àbsolutamente, nenhum constral-tgi
mento em declarar, é que a Sudene tem ao longo 
do tempo, aprovàdo um número muito maior de. 
projetas do que ela tem capacidade de apoiar, 
temos que reconhecer isso. Nós não podemos 
irooginàr que o Fundo de Investimento do Nor
deste, de algu_ma forma vá cobrir quaisquer que 
sejam os números de projetes aprovados pela 
Sudene. O ideal Seria-is$o. O qúe prova até qUe 
a regi?Jo tem um certo dinamismo; ou seja, ela 
apresenta proj e tos que demandam recursos 
maiore~ do que a nossa capacidade de fazer face 
a essa procura. 

_ O segundo ponto, com relação ao refloresta
mento; na parte do Fiset, naturalmente o Governo 
deve ter seus motivos para ter agido dessa forma, 
é claro_ que isso tr&: alguns problemas como o 
Sr. qualificou. Não acredito que traga problemas, 
por exemplo, para o reflorestamento das grandes 
ern__presas industriais, quer dizer, _aqu_eles proJetas 
de. celulose, que o reftorestamento, por exemplo, 
de eucalipto vá seJVir para a indústria. Acredito 
que estas empresas poderão efetivamente fazer 
face a essa nova modalidade. Os outros projetas 
referidos acho que eles poderão_ ser, diria, fman
çiados de maneira normal à implantação-dessas 
outras culturas pelo Fundo de Investimento do_ 
Nordeste. 

Não há dúvida que nUma situação de carências 
de capital e de exacerbação de correção mone
táriá, séria preferível para o Nordeste que se manti~ 
vesse_o sistema de participação acionária ou invés 
de debêntures. · 

Por fl~-a -~e-~tão çl~ retir~da de subsidias -pãra 
a região. Durante todo esse perfodo sentimos cla
ramente que isso era unanimidade desde_ o pe
queno-produtor, no PAPP, até o grande produtor. 
Convefseí com to<ios esses segmentos de prpdu
tores no Nord_este e o _impacto da retirada dos 
subsídios foi realmente um~ coisa muito forte, 
temos que; reconhecer isso. Vi granqes_ produ
tores, por exemplo, térUerosos de fazer uma pe
qUena capineira pcira socorrer o seu gado porque 
el~ tinha que fazer um investimento em eletrifi
cação e ele não queria ir ao banco com essa 
correção. E vi o pequeno produtor do PAPP que 
já tem até 50% de sua correção subsidiaÇa ainda 
temeroso do_ que poderia acontecer. Não há dúvi
da que essa retirada de subsídio t~ve impacto 
muito forte_ na agricultwa do Nordeste, tenho c:er
teza.de que as p_rópri_as autoridad~s económicas 
têm c_onsc:iê.ncia disso. Eles $8-bem que- te;m9s 
uma_ agric;ultura ainda ~m estágio de desenvol
vimento e que precisaria desse subsídio. _Entre
tanto, chegamos a uma dificuldade de situação 
tamanha que ao Governo não restou_ outra alter
nativa_ senão essa. Tenho celj.eza que o Governo 
tem consdência de que- o Nordeste realmente 
preéisã ter um-sistema de correção_ monetária 
cqm_patível, diria,_éom a estrutura tecnológica até 
de sua agricultura, e- com as dificuldades ecoló
gicas e climáticas. Isso é uma consdência e penso 
que existe por parte do GoVerno. Certmnente a 
retirada di!l- correção monet6rla atendeu a uma 
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dificuldade extremamente grave que-estamos as
sistindo, mas, acredido que esse problema ainda
pode ser reestudado passada essa situação_ de 
dificuldade embora concorde perfeitamente que 
ele traz conseqüências muito sérias, dificeis mes
mo para a agricultura nordestina. 

O SR. UBIRATAN AGUIAR - Sr. Presidente, 
peço permissão para me retirar porque tenho as
suntos afnda, na Câmara, o projeto está sendo 
posto na Ordem do Dia. Quero agradecer as res
postas e apenas dizer, acrescentando que o mo
mento é da união de todos aqueles que exercem 
funções técnicãs de- desenvolvimento da região 
e dos parlamentares para revogação dessas medi
das. Gostaria de ver uma coragem imensa do 
Sr. Ministro Mm1son da Nóbrega, retirando o subsí
dio e doando-o para São Paulo e .eu me confor
maria com a retirada do s_ubsídio dos juros da 
agricu1tura do Nordeste. Muito _ob_rigadç. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Fijho)
Tem a palavra o Relator desta Corriissão, Pepu
tado Cé.S~fr Cais Neto. 

O SR RELATOR (César Cais Neto) -Vamos 
procura"[ ser bastante breVe porque a pauta -de 
inscritos é grande. 

Mas Dr. Pau1o fez uma exposição bastante eluci
dativa e- com dados bastante concretos a respeito 
da realidade nordestina o que bate com o _que 
esiamos constatando. O Di. Paulo C9loca, por 
eiemplo, que nestes ú1timos Vinte ou-trinta anos, 
ã Partíc:ípãçãO da agricultura no produto intemo 
da região caiu -de 30,4% para 16,2% e que a 
t.âXã de -crescimento -dessa mesma agric;ultura foi, 
aproxiffiadamente, 1/3 da taxa média de cresci
mentO rio setõr de seiViçóS, e menos da metade 
da ta:xa--rnédia de crescimento do setor industrial, 
qUe -mostra realmente a grande distorção que 
existe em termos da agropecuária, da agricultura 
nordestina até mesmo os resultados. 

Falávamos no início da exposição do Dr. Paulo 
que de um milhão e meio de hectares_ irrigados 
que existem no Brasil, um milhão está exatamente 
na região Ceiltro.:Sul e 500 mil no Nordeste. Estes 
números estão perfeitamente sintOnizados com 
os resu1tados. Temos que nos preocupar muito 
com o fortalecimento da Sudene que sei que ~ 
meta prioritária do nosso Superintendente. Até 
porque a Sudene diferente do.Ministério da Fazen
da e de outros organismos federais, tem a serisibi· 
!idade, o conhecimento e a competência dos pro
blemas da nossa região. Perguntaria ao Dr. Paulo 
como é que tem se comportadO; em termos reais, 
o ·orçamento d_a Sudene nos últimos dez anos. 
O que tem acontecido?_ Porque, na prática, a deci
são política tem que se concretizar em termps 
de recursos - corno é que o Governo Federal 
tem tratado a Sudene em termos orçamentários. 
de preferência até em dólares? Não sei se o Dr. 
Paulo tem essa informação nos últimos 1 O anos. 

Perguntaria, ainda, também, sobre o Projeto Pa
dre ac.ero, que tem sido referido .inclusive, pelo 
Mirústro do InteriOr e que tOdo mundo considera 
importante, foi lançado pelo ~esidente da Repú· 
blica, mas que, até O morhentó, sobre ele não 
se tem nada de concreto. Finalmente, perguntaria 
sobre os investimentos concretos em te_rmos de· 
ocupação de novas áreas do Nordeste. O que 
existe alocado em termos de orçamento? 

O SR. PAULO GANEM SOUfO-Eu não tenho 
aqui os dados a respeito da evolução do orça-
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mento nos últimos io anos, mas, seguramente, 
esses orçamentos vêm ca_indo. Isso me parece 
uma constatação. A Sudene, basicamente, admi
nistra o programa de incentivos, que é um recurso 
vinculado do Imposto-de_ Renda, o Programa de 
Apoio ao Pequeno Produtor, que é um programa 
que está atingindo uma fase de maturidade e que 
nós, seguramente, vamos ter bons resultados na 
frente. E preciso um pouco de paciência. Esses 
programas integrados têm uma estrutura ins~tu~ 
dona! complexa. O que não se pode é, quando 
se inicia Um programa desses,-ele sofrer qualquer 
tipo de mudança ou descontinuidade. É preciso 
insistir e penso que, este ano, os resultados_ já 
vão ser bem melhores. Esses s~o basicamente 
os dois programas dj3 Sudene.~Quer_ di:z.er, __ toda 
aquela parte de recursos_destinada a saneamento, 
toda a parte de recursos destinada à infra-estru
tura não têm sido mais colocados no orçamento 
da Sudene. Eu não diria que não têm sido coloca
das para o Nordeste. É até P9Ssível - existem 
estudos que poderão elucidar isso - que esses 
recursos tenham sido alocadas setorialmente, 
mas, realmente, quando nós detalhamos a partici
pação dos investimentos governamentais na área, 
esses dados são significativos, esses recursos hão 
têm sido de modo a permitir a intensificação dos 
Investimentos na região nordestina. 

De modo, deputado, que, conquanto não tenha 
esse detalhe, o sentimento que tenho, de forma 
geral, é de que a Sudene não tem _cons_eguido 
manter os seus níveis de investimentos na área. 

Quanto à pergunta sobre o programa de novas 
áreas, eu até me permitiria uma digressão antes 
de falar especificamente sobre a pergunta. Penso 
que, onde existem tantas áreas com dificuldades, 
nós temos que ter consciência de que é preciso, 
na áreas com grande potencialidade, realizar pro
gramas que dêem resultados de _curto prazo. Ess_e 
é o caso típico do Programa- ae Novas Áreas. 
São _áreas que já estão respondendo muito bem 
a investimentos do setor privado e que, segura
mente, também, vão responder de uma forma 
muito mais intensa, se.o Governo entrar, principal
mente, com investimentos na área de infra-es-
trutura. t: o caso típico do sul do Piauí, sul do 
Maranhão, oeste da Bahia e até _de_algumas áreas 
do Ceara relacionadas a lbiapaba e re~ões que 
têm uma potencia1idade muito grande. E preciso 
ter consciênda de que essas áreas, tendo intensi
ficada a sua exploração, poderão contribuir para 
tomar menos densa a ocupação de outras áreas 
do nosso serni-árido, que têm dificuldades em 
suportar uma população tão grande com escas
sez .de recursos naturais. Esse movimento pode 
fluir naturalmente e pennitir que o programa do 
semi-árido se dê com mais eficiência. Esse seria 
o primeiro ano do Programa de Novas Áreas _e 
os recursos alocados, realmente, foram peque
nos, aproximadamente da ordem de 600 milhões 
de cruzados. Mas, agora, o Governo está estrutu
rando um programa chamado Brasil-Central que 
abrangeria este programa e no qual se espera, 
realmente, a alocação de novos recursos, sem 
se falar na possibilidade de urna negociação exter
na para financiamento desse programa. -Estou 
convencido de que esse é um dos bons progra
mas que ternos, naturalmente tendo em vista, um 
daqueles aspectos que é chamado agricultura 
mercantil, uma agricultura empresarial e um pro
grama que pode ter reflexos muitos fortes na agri-
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cultura nordestina. Com refãç:ão ao Programa Pa~ 
dre ac_ero fõi realmente formulado, mas ainda 
não foi iniciado, entretanto o Ministério do Interior, 
conforme informações c:la semana passada, man
teve entendimento que, a partir destes, julgo bas
tante provável que esse programa ainda seja ini
ciado nestre trimestre. De modo que realmente 
houve um atraso, não há por que deixar de reco
rlhecef no inicío desse programa. Um programa 
destinado basicamente a reforço dos recursos hí
dricos mas há uma forte determinação do Minis
tério _do Interior para conseguir que este projeto 
seja iniciado no atua1 trimestre. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Teotonto Vuela Ftlho)
Tem·a palavra o Deputado Benito Gama. 

Maiode1988 

de que na Sudene exiSte realmente l!m djagnós
tico do que precisa ser feito para resgatar a região 
dessa posição incômoda em que se encontra d~s
de o- descobrimento dO Brasil. Nesse diagnóstic_o 
em que V. 5f liSta a·mventârlo de recursos OJÍJ1e
rais, pesquisas agronómicas, enfim. infra~estru
tura, saneamento, etc. e tal, que considero da 
mais alta importância, fa1tando apenas recursos, 
que é a nosSã f!ra-nde luta; e nessa falta: de recur- -
sos é que _eu ~ntendi a convocação de_ v_._ S' ª 
nós, políticos da região, ao Congresscr Nacional, 
para lutarmos juntos, o Poder Legislativo e o Exe
cutivo, para viabilizar, realmente, esse elenco de 
projetas e programas, para minimizar o sofrimen
to da nossã -gente, não somente na época da 
seca, mas, também, em condições normais, co
mo "é o caso da pOSiÇão a e hoje, que não existe __ Q _S_R. BENITO GNIIA- Sr. Presidente, congfa

tulo~me com V. ~ pela felicidade do convite de 
trazer hoje à CP! da Se-ca, o Dr. PaulO Souto, 
Superintendente da Sudene, um dos homens 
m_.,_is qualificados _da nossa região e que--o seu 
pronunciamento, sob a lnihha ótica, teceu consi~ 
derações de caráter técnico-administrativo e, aci
ma de tudo, político_como poucos que já vieram 
nesta C~I. 

_ a seca, mas existem os seus resquícios, seus des--

-Mas, Sr. Superintendente Paulo Souto, à pagina 
11, do seu pronunciamento V. 5', aborda uma 
questão que considero de extrema importância 
que é o subdesenvolvimento, é a depeõdência 
cultural, são suas palavras. Pelo que se recebe 
sem assimilar padrões de comportamento exóge
nos incompatfveis com a base prévia de recursos 
daí resultando os ·desajustes freqüentes e graVes 
entre expectativas de produção agrícola, por 
exemplo, e resultados, frustrações de safra e crises 
sociais. 

Dr. Paulo Souto, a dependência cultural do Nor
deste é uma questão extremamente grave, e não 
estarei exagerando muito se citasse que a diScri
minação c_orn a região estaria basicamente nos 
mesmoS parâmetros, para dar um exemplo, que 
o dia 13 de mala nesta: sexta feira, e a discrimi
nação que existia com o negro no Brasil. 

O nordestino é tratado, de Brasília para o Cen
tro-Sul, com.o um brasileiro _9.e segunda categoria. 
Digo isso corno nordestino, não humilhado mas 
apenas com a avaliação política. É uma· consta
tação realmente que todo o dia encontramos em 
Bra.sJ1ia, no Centro-Sul onde todos os benefícios 
advindes do Governo Federal e tudo o que a eco
nomia possa gerai" -de bem-estar e de melhoria 
na qualidade de vida ela é realmente voltada para 
a Região Centro-Sul. 

Temos rnil_hares de exemplos e podemos alé 
constatar o caso do trigo. O Brasil subsidiou trigo 
quase binta anos, subsidiandO apenas a "pizza" 
do pessoal do SW, --eVÍdenteJnente, com todo o 
respeito aos brasileiros do Centro-Sul, mas ape
nas para constatar uma decisão política da maior 
gravidade. Financiava-se a ''pizza" e o pão de qua
se toda a população-do Centro-Sul, no Nordeste 
o subsídio da alimentação é praticamente nulo. 
E esta dependência cultural é uma barreira ,ue 
temos obrigação, homens públicos ou privados 
da região, de realmente lutar para que se acabe 
com ·tudo isso e voltemos ã ser brasileiros iguais 
e o nordestino passe a ser um brasileiro igual 
a um e não igual à metade como sempre falamos 
nas reuniões da região. 
- Um outro item do seu pronunciamento, Sr. Pau

lo Souto; é que V. $9 apresenta Uin programa, 

dobramentoS. - - - --
E, por fim, eu queria fazer uma cOlocação, aliás, 

queria ler, mais um item do seu pronuncia!"ento 
-está na página 18- porque _eu _considerei 
Is-So aC[ui a ·mator-_pérolã-ao Seu pfonllnCiãftfento. 

"Que a Sudene tem em mãos um Projeto do 
Nordest_e para o Brasil déstes novos tempos. Não 
está, porém, em suas mãqs _ garantir a exeqüi
bilidade política, porque a História vem mostrando 
que diversas "políticas regionais explícitas" têm 
sido anuladas pelas "politicas regionais implíci
tas". 

Esta é uma verdade, é uma pérola do seu pro
nunciamento. Nós temos de lutar pOr tudo isso, 
para viabilizar; politk:ameilte, o· qúe Iiós ternos, 
naquela região, em _tennos de projetas, de progra
mas, e da voritade e determinação de nós, nordes
tinos, inserir aquela região de pobreza no contexto 
do srasn, e, depois, no contexto _das pessoas mais 
ou menos_çivilizadas eoalimen_tadas, co_mq é_o 
nosso objetivo. _ ·- . __ . __ 

São __ as minhas considerações. 

O SR. PAULO GANEM. SOUTO·.:__ Bem, eu 
agradeço ao Deputado Benito Gam;:t, e, naturaiM 
mente, acho que tem d~ ser feito o desconto 
de algumas condideraÇões que ele fez, porque 
eu tfve â hônra-de trabalhar com ·ele durante muito 
tempo e, jUntos,- aprendemOs,-na aélnliniSiraçio 
pública, um coin o oUtro, de modo qUe, seQura• 
mente, ele exagerou um pouco nas considerações 
que fez a meu respeito. 

De_ qualguer sorte, acho que _estes três pontos 
são importantes, o problema da dependência cul~ 
tural tem que ser enfrentado- é o que nós fala
mos aqui - temos que agir na melhoria da Cria
ção de expectativa no Nordeste. Não é possível 
que o nordestino se conforme com aquilo que 
seja consideradO- apenas o esserlcial para que 
qualquer um tenha urna vida digna: é preciso, 
realmente, mudar profundamente esse quadro, 
mas isso é" uma dificuldaOe, efetivamente, muito 
grande. Aliás, a imprensa tem tratado, u(timamen
te, dessa questão, como certas regiões do País 
vêem a figura do nordestino, até enveredado por 
um caminho que eu acho ·um pouco ·complicado. 

É claro que consideramos essenda1 o engaja
mento do Congressb;- dOs- Parlamentares neSsa 
luta que estamos empreendendo. Mas insisto que 
houve, neste último ano; um avanço que consi
dero palpável; a união do_s parlamentares do Nor
d.este levou, realmente, à criação de um grupo 
forte e unido, que teve ganhos excepcionais. Isso 
não tenho dúvida, e o que eu espero é aue este 
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exemplo muito firme que foi dado, ele continue 
frutificando, porque as lutas que estão pela frente, 
segu~mente, poderão ser mais duras do que as 
que foram travadas até este momento. 

E, por fim, a questão colocada a res:peito d-as 
políticas realmente, é muito importante. Quando 
se fala na política para o Nordeste, a sua explici
tação cria toda wna expectativa, nós colocamos 
muito a claro o que é que são essas políticas, 
e, às vezes, as outras políticas nacionaiS que são 
colocadas. normalmente, elas praticamente, anu
lam as vantagens de todas estas polftiCas regio
nais, e trazem conseqüências muito sérias pa:ra 
a região. 

O SR PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filhq) ':"""" 
Com a palavra o nobre Deputado Celso Dourado. 

O SR. CEL.SO DOURADO-Mais lll'l1a reJ.,J.nião 
da CPI da seca, e, sem dúvida alguma, traz contri
buições bastante significativas. O Dr. Paulo Souto, 
que é nordestino, especialista nessa área de reCur
sos hídricos, poderia nos dar algumas informa
ções que consideramos bastante pertinentes à 
situação do Nordeste, neste momento~ 

Tem-se falado bastante que a grande esperan
ça no Nordeste é a irrigação. Então, e.'u gostaria 
de ter algumas informações sobre os_il').vestimen
tos nesta área. Mas. C)lém deste tipo de informa
ção, saber se a Sudene, que foi sempre pioneira 
na pesquisa, está dando alguma contrib).l.içáo para 
a preservação de nossos rios, que correm perigO 
com os grandes projetas de inigação, o problema 
da poluição; e, também, os recursos hídricos sub
terrâneos. Em algumas áreas, sobretUdo, áreas 
de calcário, como é o vale do São_ FraliciSCo, 
está se disseminando_ a Pequena irrig'ação com 
água de poço, água subterrânea. EntãO, estamos 
prevendo um grande perigo no futur.o, de que 
esses reservatórios sejam poluídos. A poluição 
orgânica não tem pergunta, s6 que, realmente, 
eu não sou, como o- Deputado falou, com certa 
bondade, um especialista em recurs':ls hídricos. 
Mas, de qualquer sorte, nós temos que ter muita 
preocupação com isso. 

Eu acho, de modo geral, perfeitamente proce
dente uma certa preocupação com a utiliz:ação 
dos mananciais subterrâneos. Até mesmo, eu di
ria que, antes mesmo,- uma preocupação com 
relação à sua provável poluição, antes mesmo
disso, uma preocupação que me parece maior 
é uma preocupação com a superutilização em 
algumas áreas. A possibilidade de poluição existe; 
maiores conseqüências, mas a poluição química 
poderá causar um desastre multo grande, no futu
ro. E a Sudene, que foi sempre zelosa' e pioneira, 
mesmo em pesquisas, tem naturalmente, uma 
grande responsabilidade em relação a isto. Ela, 
por sinal, foi a primeira a estimular e motivar as 
perfurações. Lembro-me da atuação çla Conesp, 
e mesmo que hoje ela esteja um pouCo distante 
dessa ál:ea, na real_id~de, mt,titas empresas surgi
ram estimuladas pelo trabalho da Sudene. E, hoje, 
isso está se generalizando, e nós estamos come
çando a ficar preocupados porque, especialmente 
na região do vale do São Francisco, onde a predo
minância é o calcário, e a infiltração aí é muito 
fácil, e como esses projetas, o emprego de inseti
cldas; emprego de adubo qufmico; isso está tra
zendo algumas preocupações para nós que so
mos da região, para técnicos que têm levantado 
essa questão e, infelizmente, o nosso agricultor 

realizando tudo de uma maneira muito espon
tânea, sem saber que, no futuro, -poderemos ter 
problemas muito sérios. Gostaria de ouvir a S!J$1 
palavra sobre o assunto, já que o Dr. Paulo é 
ge6logo, e acho que é uma questão que ele, tam
bém, tem preocupações neste campo. 

O SR. PAULO GANEM SOUTO- Eu vou co
meçar por essa segunda hoje, eu dirfa que não 
é um perigo imediato, mas deve ser uma preocu
pação, tanto que temos, no grupo de planeja
mento de recursos naturais, um grupo de ecossis
tema e na divisão de planejamento setorial um 

_grupo de saneamento ambiental que tem cuidado 
--desses assuntos e que pretende intensificar essa 

questão. Eu não diria- que_ hoje o problema de 
poluição desses mananciais subterrâneos é uma 
j)bSslbilidade;mas não é uma éoisa que preocupe 
já, mas acho que temos que diagnosticar essa 
situaçàO e, naturalinente, tentar evitar úffia situa
ção- que pode se tomar irreversível, mas antes 

_díSso__, t~r_ml.iito cuidado com o problem~ de _supe
rexploração de água subterrânea em_ algV.lJl-ª-S re
giões. Talvez (asse necessário um entendimento 
com o órgão respons~el por isso, quem sabe 
o Departamento Nacional de Produção Min~ral, 

-q_~:~-e, _ s~guraf!1_en~, tainbém tem essas preocu
pações e, por _gue nãó, investigar em algumas 
regiões se _isso já está se dando. Não aJirmo que 
isSo ·estéja ·sé dahdO, mas acho que em algum_ªs __ 
áreas é preciso ter essa preocupação, ter em men
te a pOssibilidade de que não façamos uma explo
rcição Predatória desses r~cursos de água subter
râo~. E preciso ter cuidad9 para que um recurso 
tão importante como água subterrânea, em algu
mas áreas; não venha a se tomar carente, como 
inclusive já aconteceu em alguns-ouiros países 
e sabemos disso. 

De modo que _há, realmente, na Sudene uma 
preocupação com isso e acho que estamos em 
condições de, conjuntamente com os Estados 
e com alguns órgãos federais, intensificar estudos, 
nessa área 

Com relação à irrigação, é claro que criado 
o Ministério de Irrigação os iiwestimentos eStão 
sendo preferencialmente conduzidos por esse Mi
nistêrio. As informações que estão sendo coloca
das aqui dizem respeito a investimentos privados 
e a investimentos- públicos em diversos Estados 
nOrdestinos. 

Com relação à Sudene, este-ano, como eu dis
se, vamos nos constituir num instrumento de 
apoio importantíssimo ao programa de irrigação. 

_A Sudene res.olveu destacar uma parte do seu 
-orçamento, atravês dó Fundo de Investimento do 
Nordeste, para apoiar projetas de inigação. E fez 
isso com o maior cuidado e com a maior objetivi
dade, ou seja, procuraremos analisar esses proje
tas com a maior rcipidez posstvet, destacamoS 
um setor só para análise das cartas, consultas, 
e dos projetes; eliminamos o prazo de carência 
para a liberação desses recursos, a carência de 
seis meses que existe par·a os projetas comuns 
na Sudene, seis meses após a sua aprovação rece
ber os recursos, não vai existir essa carência nos 
projetas de irrigação. E, o que é importante, destã
camos um Orçamento. Qual é a impórtãhcia-de 
se destacar esse orçamento? E já dissemos, no 
lançamento do programa, que só vamos receber 
·projetas até 9 limite do nosso orçamento. com 
isso, vamos evitar wna nova rua âe projetas Sem _ 

financiamerito, iremos sl,lspéhder riãõ é financia
mento, a participação da Sudene, ~través do se_u 
i:n~anjsmo usual que é Rnor, suspenderemos 
esses projetas quando eles já al;>so~erem oS orç~- . 
mentes que temos para esse ano, que, inicial
mente-, está calculado em 1 O bilhões de cruzados, 
o que é um orçamento considerado bastante sig
nificativo para os níveis de investimento. E, como 
estamos falando, íiwes~r:nento privado tanto à irri
gação pequena, embora a irrigação que venha 
a se mostrar econômica, como os grandes em
preendimentos empresariais. Porque, realmente, 
a irrigaÇão ·em- muitas culturas exige uma certa 
tecnOlogia, que é uma tecnologia, de certo forma, 
avançada. 

- ----,-De modo que, estou convicto de que este ano 
estamos, realmente, juntando os esforços do Mi
nistério do Interior e da Sudene aos esforços do 
Ministério da Irrigação, para que o programa de 
irrigação realmente ir cumprindO, gradativamen
te, as metas_ a que se propôs. 

Com relação aos investimentos globais, foram 
calculados em 78 bilhõ~ de cruz._a_dos para 1988; 
116 para 1989; e 128 para 1990. Agora, os 10 
bilhões a que me referi são invi$tim"entos adionais 
da Sudene, que já estao, orçamentariamente, 
destacados, e que eu tenho certe:@ ~bsoluta que 
irão significar uma alavancage-m muito grande 
no programa. Essa foi uma preocupação do Sr. 
Ministro do Interior e foi possível, com isso, na 
Sudene, já na próxima reunião do Conselho de 
Administração, estarão sendo levados, ao Conse.
lho Deliberativo, cerca de 4 ou 5 projetas de irriga~ 
ção no Nordeste. -

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)
Çom ·a_ palavra o Senador João Lobo. 

O SR JOÃO LOBO- Dr. Pin,J.Io S_outo1 quero 
em primeiro lugar, parabenizá-lo pela exposição 
que o Senhor fez, na Cas~, que nós acompa
nhadas e vamos reler. 

Ao longo da sua leitura pudE:rrlos verificar que 
muitos pontos abordados são, verdadeiramente, 
resultado daquela competência _que organismos 
como a Suden_e, aprendem ao longo da sua vida, 
e que V. EX' absorveu. 

Vou, apenas me reduzir a dois ou três tóPiCos 
do seu pronunciamento. O CentrQ Aeroespacial 
já Identificou para o ano 2007,2010, uma grnnd~ 
seca no Nordeste que deverá destsruir - pelo 
menos no nosso conceito - quase toda es_sa 
fraCa-iii_fra~estruturã--que o Nordeste possui, para 

- -erifreiltá=Ia. 
-NóS; -nordestinos - quaSe toaOS nós somps 

nOrdestinos - temOS já o hábitõ ·ae ver ãqü.ela 
ii-oniá dos céus azil)s, ·nas êpoéas êtn que deve
riam estar nublados e chuvosos, aqueles céus, 
calCiflando o Nordeste inteiro, secando os açudes, 
as aguadas, destruindo as_ plantações e, tudo isso 
causa-uma enorme preocifpação. 

'No ano 2007 ou-"2010, entr~ o ano 2QQ7 ·e 
2010, deve acontecer um Períciaõ--trágico deSse. 
A mínba primeira pergunta, Dr. Paulo, é o que 

_s_e ~~ fazendo_ no sentíd_Q deumfre:ntar essa épo
ca? EU não acho_ qUe estejã- muito longe aihda 
esse_ tempo. TiVe oportunidade de ver, visitei há 
poucos meses, na Califórnia, uin projeto de Irriga~ 

- ção que ·roi iniciado no ano Qe l930 e, apE~sar 
dos re,cursOS maCiços e grandioSOs que o governo 
dos Estados Unidos possuim, esse programa ain
_da estava em vigência, ainda estava sendo implan-
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tado. Não vejo muita continuidade nesses com
bates no Brasil. Então, fico riluito preOcupá-dO, 
Dr. Paulo, em saber o que se está fazendo, quais 
são as medidas, qual é o projeto que está preven
do a chegada da seca do ano 207 ou 2010? 

O outro assunto - eU: serei breVe, Dr. Paulo, 
porque são muitos os que gostariam de perguntar 
- vou só formular as outras perguntas ~ue eu 
gostaria. Sobre-·os ·subsídios aos juros do Nor
deste. [ssoeu achaque é um problema de política. 

Vi, há poucos dias atrás, um esCritor francês 
e ele_ dizia que _o subdesenvolvimento é uma op
ção política, quer dizer, se não existe um_a política 
certa, nós estamos caracterizando um país subde
senvolvido. Acho _que isso é muito válido, atinge 
um pouco daquilo que_ o Senhor mencionou co
mo hábitos culturats e _etc.. Ach.o .que o subsídio, 
no Nordeste, parece, assim, uma alma do outro 
mundo, nunca foi enfrentado cor:n o devido cui
dado. 

Eu, certa vez, tive oportunidade de falar ao Presi
dente José Samey, e pedi-lhe que fizesse um cál
culo, mandasse faz.er um cáJ_culo, em quanto im
portava esse subsídio a_o Nord~ste, esse cé:lebre 
subsídio que serve de cavalo de batalha, que tem 
sido_a tortura e a angústia de todos nós. P_orque 
se_esses juros não forem subsidiados os investi-_ 
mentes no Nordeste vão continuar multo lenta
mente, se ê que vão continuar, se ê que o Nordeste 

'tem capacidade para enfrentá-los. 
Então, eu gostaria de saber, já formulei esta 

pergunta ao Senhor Presidente, depois aos Minis
tros da Fazenda, dois ou três Ministros da Faz_en
da. Para só explicitar a coisa: eu sei que o Banco 
do Brasil emprega, em todo o Nordeste, apenas 
12% do seu capital, do se_u movimento, enquanto 
que só no Rio Grande do Sul, este mesmo Banco_ 
usa 22% do seu capita] circulante. Eu gostaria 
de ver quanto era, realmente, em quanto impor
tava, rea1mente, esse subsídio, esse célebre subsí
dio aos juros para o Nordeste, uma vez que o 
Nordeste ê tão inexpressivo nos quantitativos na
cionais. 

O outro ponto a que_ieu_ gostaria de me referir, 
de sua exposição, era sobre a Sudene, especifica
mente, o Fino r. Desde 83 que" tenho frenqüeiltado 
a Sudene como representante <lo Senado, na Co
missão de Assuntos Regionais, e sou daqueles 
pelo menos eu estou sentinclQ,._ nestes últimos 
anos, que há uma espécie de_ esinOrecimento, 
wna espécie de parada nos estímUlos da Sudene, 
do seu próprio funcional, não há aquela disputa 
por estes lugares. Eu conheço vários técnicos de 
muito valor, da Sudene, que já saíram para a ini
ciativa privada, porque perderam o estímulo _de 
continuar, e esta continuidade do quadro da Su
dene, da experiência da Sudene me parece funda
mental. Eu sei, e vi, quando V. Ex• disse, aqui, 
na sua exposição, que no caso do Nordeste, es
quece-se que o sistema- de incentivos· fiscais e 
financeiros foi o U.ilícO inStiutnento que se canse· 
guiti preseivar, ao longo de 28an0s. E aos trancos 
e barrancos, nós sabemos que a Sudene tern 
preservado esse sistema de incentivos e _que ele 
é vital pata o desenvolvimento do Nordeste. 

Quem, como eu, que conheci aqueles Estados 
nordestinos, como-o Maranhilo, como o Piauí, 
como o Ceará, onde tudo o que existe sobre pe
cuária foi incentivo da Sudene, incentivo fiscal. 
Hoje, o Maranhão cria gado, cria zebu, a pecuária 
maranhanse tem o mesmo nível, o mesmo Know 

how da que eu vi em Uberlándia e Uberaba. Nã9 
há nenhuma diferença entre os criadores de gado 
do Maranhão, do Ceará, da Bahia, dos de Minas 
G_~~~-~ ou de Mato Grosso. E isso foi provoca-do 
pelos incentivos, pela administração do Finar, que 
a Sudene tem feito. . 

Então, Dr. Paulo Souto, eu acho que a conclu
são de sua exposição é uma fecho de ouro, e 
eu gostaria de parabenizá~lo, novamente. Eu acho 
que istõ -é muito certo. Está nas mãos do Con· 
gress-o Nacional impedir a reedição· de antigos 
jog_os de faz-de-conta, pelos quais se defendem 
políticas nacionais, para em seu lugar se instau
rarem políticas regionais implícitas. Na prática, 
revogam~se as políticas regionais explícitas, como 
a dos incentivos ftsça;is e .financeiros do Nor4este. 
Com ela, já é difícil induzir investirrientos produ
tivos nessa região; sem ela, apagam-se as eSpe
ranças de construção no seni.i-árido nordestino 
de uma economia \'erdadeiramente capaz de con
vivéf córil. a seca e conViver com ó resto do Brasil. 
Se não tiver esse incentivo, se nãQ existirem, se 
não forem preservados, os incentivos no Nordes
te,-dificllmente essas áreas do Nordeste, esse Nor
des_te _da Sudene, coriSeguirá se equiparar, se 
aproximar das outras regiões do Brasil. 

Acho que nós, nordestinos, evidentemente que 
nós Somos representantes de todo um_ País, mas 
n&-, nordestinos - nós to_dos somo:; br:as.ileir.os 
- nós devemos juntar nossos esforços, jun~r 
a nossa atenção para que esses incentivos, esses 
organismoS comO Sudene, como Denocs sejam 
inteiramente preservados, porque eles têm muito 
-ainda a contribuir para o desenvolvimento do Bra
sil. 

Muito obrigado. 
. OSR, PRESIDENTE (Teotonio Vilela Fuho)

Eü QCfstaria de aproveitar a intervença_o do Sena
dor João Lobo, quando ele alerta para uma políti
ca, por·parte do Governo, uma política estrutural 
Pàra "reSolver o problema do Nordeste, que são 
estrutural$ e não conjuturais, para que, em defini
tivo, nós posSamos desenvolver ·uma vida digna 
pai-a aSiiordestinos. __ 

E, quando o Senador se refere ao Finar -
e eu concordo - eu vi aJguns projetas do Finar 
com Uma qualidade_ de retOmo económico, técni
C()_ e social muito bons. Mas alguns, Senador -
eu -queria aqui aproveitar, porque o Dr. Paulo já 

-responderia conjuntamente- para ler alguns tre· 
chos, e isto ê muito importante porque o que 
nós buscamos nesta CP! é uma sugestão. Esta 
CPI, Dr. Paulo, que foi originariamente criada para 
avaliar os prejuijos da seca do Nordeste no ano 
de 87, terminOu se transformando num forum 
de debate sobre a questão nordestina, p-orque 
nós terminamos nos debruçando diante de um 
prejufzo muito mais grave, muito mais cruel, qt.ie 
ê o prejuízo social; foram 3 milhões e meio de 
nOidestinos que morreram na seca de 79 a 83. 
Isso é um númem 40 vezes maior do que os 
mortos da bomba de Hiroshima. Pois bem, então, 
a essa seca, que ê o que mata, aliás a miséria, 
qUe ê o que mata e não a seca, advêm de uma 
política -Secufarmente equivocada, distorcida, 
muitaS vezes corrupta pm parte do Governo em 
relação à realidade nordestina. 

Pois bem, o Presidente Samey criou, em março 
de 1985, através de_ um decreto, uma comissão 
de avaliação dos incentivos fiScais, uma comissão 
formada por membros da Seplan. Essa comissão 

concluiu os trabalhos, há pouco tempo, e eu go.s.
taria aqui de ler alguns trechos dess_a comissão. 
Ela diz o seguinte: "De 75 a 85, o finar agrópe
cuário recebeu 1,5 bilhão de dólares". Segundo 
a comissão, aqui vou passar a ler trechos: 

"O Finar agropecuário iirrlitou-se a incen~ 
tivar a modernização do latifúndio, orientan
do-se basicamente para aS -grandes proprie
dades com superfície média superior a 4.500 
hectares." 

Pelo c:en_so agropecuário de 86, o tamanho mé
dio da propriedade nordestina era ele apenas 37 
hectares, ou seja, 121 vezes menor do que a mé
dia trabalhada pelo Finar agropecuário. É um da
do muito importante, porque ele simboliza essa 
elitização dos· recursõs do Finar, que tem apon· 
tado como uma das graves demandas do homem 
trabalhador nordestino ·que tem sofrido nas secas. 

COntinuando aqui, lendo trechos do relatório 
, da Comissão de Avaliação dos Incentivos. _ 

. A Sudene parece admitir que existia um ganho 
de esca1a com o aumento de: _área da produti
vidade. Não houve ganhos. Mesmo os projetas 
considerados empresas rurais têm um rendimen
to na pecuária de 8.48 cabeças por hectare. Os 
latifúndios por exploraç-ão têm rendimentos de 
8,26 Cabeças por- hectare. Então o rendimento 
da chamada empresa rural do Finar é o mesmo 
das propriedades nordestinas, sem qualquer tipo 
de incentivo. 

A conclusão, diz o relatório, .. é que a grande 
propriedade se toma um modelo equivocado de 
desenvolvimento rural. Mais _ainda existem supe
rinvestir:nentos, desperdícios de recursos_ e con
centração de renda~ 

_COntinua o relatório:_ as empresas candidatas 
_ao Finar têm Lerras praticamente improdutivas. 
A maioria ê classificada no Incra c_omo latifúndio 
por exploração e a mai_oria também sequer conse
gue sair dessa situação. Em 51 projetas aProva· 
dos entre 79_ e_ 83, 30 continuavam, em 84, como 
latifúndios por exploração, ou seja, apenas 21 ha
viam se tran~_formad_o em empresas rurais, ainda 
assim com níveis baixíssimos de rendimentos já 
vistos. Muitos dos projetes do Finar agropecuário 
sequer têm as suas terras regularizadas junto ao 
Incra. Em julho de 84, dos 158 projetas exami
nados, 52 não _se encontravam sequer-cadastra· 
dos juntos ao Incra, mesmo projetos já aprovados 
há 15 anos não tinham ainda cadastros. As metas 
- diz o rei8.tór_io - normalmeo~ não são atingi· 
das. A média de cumprimento de metas é de 
16%. Também não se -observam os_ prazos de 
implantação, que são de 4 anos, com uma tole
rância máxima de atraso de 8 mes_es. D.esseS 158 
projetos examinados em 84, por exemplo, 100 
estavam com atraso superior a 4 anos. O custQ 
de reaquisição das ações_do Fmor agropec_uário 
era de 9 vezes menor do que o valor real dos 
recursos recebidos pelos empresários. Significa 
ql,le os optantes pelo inc_entivo_fiscal perdem 89% 
do investimento rea1izado. Ninguém se interessa 
pelas ações do Finar agropecuário, sequer os pró
prios empresários do projeto. 

O relatório, aqui resumido, issO aqui são trechos 
escolhidos do r_elatório, faz três itens de conclusão. 

_Primeiro o Finor.agtopecuádo tem servido baska
mente para a modernizar o latifúndio; .. segundo, 
o Finar agropecuário tem se transformado mais 
em instrumento - v_ejam só, o relatórfo é enco-
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mendado pelo Presidente Samey - de: doação 
ele recursos às empresas do que de capltalizi:l.çiilo 
que fortaleça o mer:_c-ªçlo de ações. Segundo a 
Comissão, o Finar agropecuário é uma Ver'dada~ 
deira doação de recursos públicos ao setor privaw 
do. Terceira conclusão: o objetivo em promover 
atividades_auto~_sust.eoJáv_ejs_ e:stá, na verdade, flw 
nandando investimentos deficitários. 

Diante disso, Dr. Paulo, e aproveitando o ensejo 
das colocações do Senador João Lobo ... , 

O SR. JOÃO LOBO - Eu gostaria, ~ntes de 
V. S• passar Para as mãos de Dr. Paulo, eu gos
taria. .. 

O SR PRESIDENTE (Teotohio Vílela Filho) -
Eu queria só agora formular algum21s questões 
dentro destes trechos lidos do relatório, dentro 
da pergunta do s:enadqr _J~o _t,obo, oo_ sentido 
de o que a Suctene_ ~~_fazendo em termos estru
turais, de infra-estrutura social para evitarmos um 
genoddio semelhante ao que ocorreJJ no perlodo 
de 79 a 83, quando três milhões e meio de brasi- , 
!eiras morreram de fome e de subnutrição. _ 

O que há de concreto? Qual a proposta _da 
Sudene? 

Dentro disso, essas çalocações. . .. . 
Quantos projetas aprovados e quantos efetiva

mente implantados na área do Finar Agropecuá
rio? 

Qual a superfície média por propriedade incen-
tivada até hoje? - " ~ -. _ ~ 

EXistem auditorias sistemáticas,_indusive audi
torias externas, para os projetas incentivados pelo 
F"mor agropecuário? _ __ _ __ 

O que foi feito efruelação aos atrasado;>? ComO 
a Sudene consegue J admitir atrasos superiores a 
I O anos e, ainda ãSsim; tOrttrnuar liberando recur
sos? 

Ci::iiri6 admitir que projetas aprovados, incenti
vados pelo setor público, não cumpram sequer 
a legislação federal do _Incra? . 

Esses piojetos que nãO passam de moderni
zação de latifúndio, c;onforme o relatório, que não 
conseguem mais do que o r~n_dirnento das de
mais prOpriedades, não aumentam, antes, o pro
blema da concentração fundiária .-e -i,- fmpl'ódu
tividade da região? Até que ponto se pode usar 
o dinheiro público para contemplar o desperdício 
e a inefictêiricla? ·· 

As criticas em re].,.ção aq Fincir a'gtópeCuárió 
se repetem, embora em escala ao Fui.or industrial, 
numa escala menor _ao Finar industri~l- O que 
a Sudene tem feito para mélhorar os tneCaniShioS 
de fiscalização e controle dos projetas incentf
vados? 

Há dezenas de exemplos de empresas dados 
pela Sudene como implantadas e em funciona~ 
menta que sequer existiam mais - fecharam, 
faliram, já, algumas há muito tempo - o que 
a Sudene fat ne_sses ~~s? Que controle a Sude
ne tem sobre esses projetas? 

Uma das indústria$ mais Jucrativas da Sudene 
é a aplicação dos projetas para burlar os prazos 
de implantação, para continuar recebendo os in· 
centi'l.o_s; muitos dos empresários do Finar, antes 
mesmo que implantem os seus projetas, pedem 
ampliação do projeto originaL Por que se concede 
a ampliação? Afinal, o objetivo do Finar é financiar 
empresas auto-sustentáveis e não inve$timento_s 
que não conseguem andar sem recurso~ públicos 
de incentivos. 

Uina das_C()nçlu.sQ.es _da. Col;lllssão de Avaliação 
de IncentiVOS é de qUe-o:s- projetas apropecUários 
têm um custo social muito-elevado sobre os da 
pecuária de corte. PQr que a Sudene insiste neles? 

Dr. Paulo, esta Comissão fez um trabalho sobre 
_ o período de 75/85;_ lodos nós ~ai>E!mos que o 
Si.'-nãó--estãva-n:a S1Jderie neste período, mas, 
eoinõ Superintendente do ór9ãõ, é de extrema 
importância pâút- ista CP! que 'V. s~ nos responda, 
para que possamos, _ao longo çlos trabalhos, for
malizar um ConjuntO-de IOl'Ormãçóes, para que 
o nosSo Relator p<_:)ssa, ao final, aprovado por este 
Plenário, levar uma sugestão, não somente ao 
Presidente Samey, mas uma sugestão a todos 
os GOvernOs -_que __ v~_i}ham nos dirigir, para _que 
consigamos uma solução em definitivO para a 
questãO do_l'jo.t:d~S:te. 

O SR: JÔÃÜ LôBó-:-~P~)e V.~ uril ápár
te? 

O" SR PRESIDENTE (Teotonib Vílela Filho)
Pois não, S6lador. 

.. o$R.'JOÃ6.;:-o8o ~Antes."cte-V. Ex· passar 
a palavra para o Superintendente, quero dizer que 

_ estou _as_sirit,_i:neiO, até, surpreendido. Quem é 
autor _dess_e libelo que V. Ex" leu contra o in~entiv_o 
fiscal? Quem são os_ autores.? 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)
O Presidente Samey, através de_ um dec_r~to de 
março de I gas..,. - - --

- Q _$.&...J_Q...\Q.LO_§Ó -:- Sim, entendi: Quero 
saber quem são os aU-toies desse relátário. 

O SR. PRESJDENÍ:E (TeotQnio Vílela Filho)-
É a Comissão. _É__e_s_sa_ Comissão,, isso aqui são 
trechos da Comissão. 

O SR. JOÃO LOBO - Eu gostaria de discutir 
e de contestar ... 

O SR PRESJOENTE (Teotonio Vilela Filbol
Eu a(j-ui não- aCreScimteJ naa._Eu_só li Jreçhos 
da. Corrlissão, o relatório da Comissão. 

o-sR. ~:J"OAOLOBo- Eu entendi. Ficam nos 
termos desse relató't-io_ i_sso .. que sempre exisifu 
contra a Sudene e c-ontra o incentivo fiscal. Esse 
relatório dev~ ter _sido fejto eo:m.interesses escU~ 
sos do Centro-Sul, desta região que sempre se 

-opôs -aos 'im::-entivos {isc:_ãis. Eu aclio que acusa
ções-do teor dessas que V. Ex- acaba de ler são 
inteiraménte falsas, Caciosas, É um absurdo o 
que está escritO nesse relatório. 

- O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Por is_so _que nós estamC>s reunidos aqui, para 
discutir _isso. 

Ü.SR ~OÂO_l.,.QSO- E;u não estou, evidente.. 
mente, criticando V. Ex~ V. Ex" não-é o- autor dO 
relário. Eu quero s6 dar o meu parecer, Eu acho 
isso uma inverte, ou·pe\o menos ultrapassa tudo 
o que eu tenho de conhecimento da Sudene. Pro· 
fetoS cOrO o Incra ifregular 11a $udene? Tramitar 
naSudene projetas, áreas e fazend.as õu empresas 
col]1 JflÇJflJ; ir~~U_@:~~ l]_Un~_r_e~~beQ'ªQ1 !}_~· 
nh\..lm_jncentiv_9. dé}~§_udene se-este fosSe O caSo, 
até onde eu conheço a mecânica_e o mecanismo 
da Sudene. 

.OLJ!I;ª_-~C;pi~ã, ~ wn·_qaao apsplutani~n!e _(~lSo 
diZer que a rentablildãde-~ ~cOmo foi ·o termo 
~-?- econômica dos projetas incentivados pela 
Sudene têm-qUaSe que o mesmo per~entuâl de 

inc_entivo dos tradicionais nord.~~ti~o;S~_is_so ~.~a 
inverdade. Eu diSse e quero repetir, oS piõjetos 
de incentivo, os projetas pe~uários que eu conhe
ço do Nordeste, criam gado com a mesma capa
citação _técnica de Uberlândia, do Mato Grosso 
do Sul, e çlo Mato Grosso. Esta Conijssão está 
montada, pode verificar o que _eu estou dizendo. 
Os prOjétos pecuários da Bahia, de Minas Gerais, 
do Maranhão, principalmente, e do Paiuí - por 
que nã6? .=. lrlcentivados pelo Sudene têm o mes
moapuro-rétntco-eamesma rentabilidade, guar
dadas as devidas proporções, porque a maior par
te dQ~. projetas da Sudene ainda_ estão- em fase 
de_ii'!'J.Plé!~~S:~9-·_~Qf isso ~-g~_e ~las não têm a 
resposta imediata. Nós 'livemo_s nuriiã-~giãO difi
cil, nUma região incentiVada - faZer pasto no" 
l'jq~dest~ não é a mesma ~O:ts~ que fazer pasto 
no Centro-Sul, em S_ão Paulo, no Paraná, no Mato_ 
Grosso do Sul. A gente sabe o que representa 
conservar. Eu quero só dizer que esses percen
tuais_de_ rentabilida_de_ru:,s projetas pecuários para 
os projetas nacionais, isso_ é falso. E..stiComisSão; 
e eu até pedíria a V. EX" que ~andasse Jaze:r 
uma pesquisa, por que é que_ nós não podemos 
verificar íSso in Jo<:.o? Nós estamos m,.troa Coniis
são, devemos nos louvar nos no:;~sos próprios 
olhos, e não na capciosidade de um re(atório co
mo esse que foi apresentado. Dizer que o Nor· 
~es.te era imenso em te~rras devÇ>_ltA_~,_pelo menos 
q_ m'ªu !;st,ado _ e _o f1:lr~!lh_ãp, _que ~ó existiam 
tertaS __ dc;,v_olut~._ <!~- á,r_ea_s .s~Q.-~nof)J"les, ninguém 
pode criar gado numa região coino_ o_ Piau-í em 
áreas restritas de 100 hectares, de 200 hectares. 

O SR PRESIDENTE (Teotonio Vuela Filho)
Senador João Lobo, gostaria de sugerir a V. Ex", 
como temos ainda vários colé9as Jris<:rit6s, que 
nós ouVíssimos o Dr. Paulo, e, ao final da reunião, 
nós poderíamos combinar um grupo desta Co
missão para, junto à Sudene, diScUfir-esse rela~ 
tório. 

O SR. JOÃO lOBO '-.E><a!oc.Era_<.s~a rninh.: 
sugestão. Eu queria contestá-lo para fazer essa 
sugestão a V. Ex 

6 SR. PRESÍDENTE creotl;iJio V;l~Ji;.t~hoÍ _:_ 
Eu_ agradeço. 

O SR JOÃO LOBO -A contestação que faço 
só tem esse sentido, de V. Ex~ conseguir fazer 
uma análise mais em profundidade, in loco, des
se problema. Isso é um absurdo, esses_ núme~. 
as áreas-dos projetas pecuáriOs têm que ser affi
pfas, têm qu~ ser vastas. Ninguém pode fazer 
propriedade pecuária criar gado no Piauí com 
37 he.ctares. Vou depois juntar a V. Ex" .... 

O SR PRESJDENrE (Teotonio Y1J~Ja Filho)
Seftãdõr;-serqu-e V. Ex" está indignado, mas ... 

_oSR.JOÃOLOBO- Nu~~a ;~-;ta ~aidade 
em ~m relatóri-o apresentado. -l~so ~í ê'~m reSUrT10 
do que nós temos verifiçado, durante toda vigên
cia dos incentivos fiscais. 

O SR PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)
Deputado Celso Dourado, o. Deputado Benito Gi!:
rha já havia pedido a palavra. Ainda que aprecie
rTfãS ]jãStãnte o trab&lho da Sud,ene .e _a grande 
contribuição que tem dado, devo _dizer que esse 
relatório da Comissão tem de ser levado em consi
deração, ele é bastante_ relevante, iião :é capCioso, 
pbde haver até determinados exageros em alguns 
pontos -isso é questão de se examinar-, mas, 
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Senador João_Lobo, o que está aí é verdade._ Nós, 
nordestinos, _temos de estar conscientes..,.!~mos. 
de ser críticos disto. Há multo projeto no Nordeste 
que_ foi absolutamente financiado por recursos 
públicos para pessoas que nem a_terra possuíram 
Foram comprar terra com o dinheiro público. 
Aliás, a origem de muitos latifúndios neste Paj's 
são os recursos públicos, o dinheiro público. E 
nós_, nordestinos, temos de __ estar s:onsç:ientes dis-_ 
to, temos de ser críticos, e2;eaminar cuidadosa
mente o assunto para o interesse do próprio Nor
deste. Tem a palavra o Deputado Beníto Gama. 

O SR. BENITO GAMA -Sr. Presidente, apenas 
uma questão de ordem. Quarito a esSe decreto 
presfdencial que criou essa Comissão de avalia
ção da Sudene, existe também a a_valia~o Qar~ 
subsídios implícitos d_o _Centro-Sul como subsí
dios ao frete ferroviário para transportar o aço 
e cimento em São Paulo? Não está criada uma 
Comissão para avaliar -os 400 milhões de cruza. 
dos que o País perde mensalmente com o trans-
porte do carvão em Sa!l~ Cãtarina? ... 

O SR. PRESIDENTI': (Teotonio Vilela Filho)
Não sei informar a V.~-

0 SR. BENITO QNI\A--:- Existe aí algum subsí· 
dio ao crédito para aquisiçã"o de empresas tipo 
Aracruz Celulose? 

O SR. PRESIDENTE~(Teotonio Vilela Filho)
Eu, como Presidente da ÇPI da Seca, tomei co
nhecimento da existência deste relatório ... 

O SR. BENITO GAMA-- Trata-se apenas de 
uma questão de ordem. Não estou contestante 
nem endossando as palavras do relatório nem 
de V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Teotonlo Vilela Filho)
O relatório é específico sobre incenüv:os fiscais. 

O SR BENITO GAMA- Quanto _a esse decreto 
do Presidente, existe esse relatório sobre o Fiset, 
sobre o florestamento no Espírífó Santo e aqui 
no Oeste do Brasil, onde _há realmente o maior 
escalado entre ... 

O SR. PRESIDENTE (Teotc>nlo VeleJa Filho)
O relatório tece_ considerações sobre todos Q~ 
incentivos fiscais._ Apenas, detive-me na questão 
final, que é o que interesSC\ à CPrdá Seca. 

O SR. BENITO GAMA- Estou formulando 
esta questão de ordem para, em segUida, formular 
a minha proposta. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)
Trata-se de um relatório enorme, amplo, com 
mais de mil páginas. Aqui está apenas um resu
mo, alguns pequenos trechos do que dizia res
peito ao Finar. O relat6ct_o_ab_ra,nge todos os tipos 
de incentivos fiscais. 

O SR. BENITO QAMA -_$r. Presidente, no 
caso, acredito que seria intere:~ante que V. EX 
distribuísse o relatório inte:iro para nós nào" fazer
mos uma _avaliação, por exemplo, de uma Mis_s 
Brasil, olhando somente a sua mão, ou a sua 
perna. É preciso olhar o corpo todo para fazer 
uma avaliação melhor. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)
Obrigado pela sugestão, Deputado. Tomarei esta 
providência ainda hoje. 

O SR. BENITO GAMA --E se, por acaso·, no 
decreto do Presidente não estiverem incluídos es~ 
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ses.sl!-.Rsídiqs_ !IJlplícitos, eu gostaria de formular 
um dOc_::umento:· ao_ Pre?idente para que criasse 
uma comissão idêntica para se avaliar tambêm 
os_subsídios e incentivos. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Yilela Filho) ~ 
Obrigado pela sugestão. To maTei providências 
rieste sEi_nfido. .,_ 

-O Deputado Ângelo Magalhães discorrerá so
bre esta questão. · 

Tem a palavra S. Ex" 

O SR: ANGELO MAGIIÍJiAES -A opinião da 
Suâene foi de]ÇI própria? E há muita coisa que 
a Sudene pode esclarecer. É impresciridível que 

- á Sudeõi:f;-em cantata com os membros d_a Co
missão e com aqueles interessados que querem 
defender o Nordeste, a resposta da Sudene a esse 
relaTóiiO.:. Isso é fundamental. 

O SR. ÂNGELO MAGALHÃES -Sr:. Presidente, 
parabéns, porque V. Ex" trOuxe esse relatÓrio. En~· 
tendo que ele deve ser levado em consideração. 
Quanfci-às outras deformaç~s das o_utras regiões 
nós também devemos criticá-las e pedir aos de
mais Congressistas das demais regiões que este
jam atentos, Porque talvez essas deformações es
tejam prejudicando demais o desenvolvimento do 
n~so País. Muito obrigado. 

O ~SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)
Tem a palavra o Dr. Paulo Ganem Souto. 

O SR. PAULO GANEM SOUTO- Eu gostaira 
c de dizer da nossa preocupação com o conheci
mento _exato do sistema de inc~ntivos que esta
mos praticando. Estamos concluindo agora um 
diagnóstico completo sobre o setor industrlal. Es
tamos iniciando, não urria amostragem mãs um 
verdadeiro censo sobre todo o setor agropecuário. 
À Sudene não inte_r:essa, de nenhuma forma, even
tualmente, esconder qualquer imperfeição nos 
SeUS mecarusmos de_ apoio. Realmente, não nos 
interessa iSso. 

E tanto estamos dentro dessa ~nha que, neste 
momento, estamos promovendo um censo abso
lutamente detalhado; não é uma amostragem, 
mas um c_enSo completo dos projetas agrope
.cuários, para revelar, com a maior exatidão possí
vel, o diagnóstico desse s_etor agropecuário. 

Então, essa é a primeira questãC' que eu queria 
colocar para os Deputados e para o Presidente 
da Comissão, e preocupo-me em falar isso, sobre
tudo para dar essa expectativa, para dar esse co
nhecimento. Quer dizer, já foram feitos alguns 
estudos desse tipo, mas agora estamos proce
dendo a um diagnóstico, inclusive e principal
mente, do setor agropecuário, para que possamos 
avaliar bem o comportamento do sistema de in-
centivos para esse setor. . 

Um- OutrO ponto, de natureza geral, sobre o 
qual eu gostaria de falar, informou-me aqui o Dr. 
Jorge Santana, que é um técnico renomado,- iriuí
!9_ respeitado .em todo o Nordeste e que tem natu
ralmente a _história da Sudene nas suas mãos, 
é q_ue ele _identificou alguns trechos com um i-eJa
t6riO feito por volta de i 98"3. De modo que palrou 
urria dúvida sobre se esse relatório é realmente 
decorrente do trabalho desta Comissão, 011 se 
é um trabalho mais antigo que já teria, inclusive, 
merecido respostas de um relatório detalhado da 
Sudene que não teria sido considerado. 
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Mas isso parece-me que não é uma coisa...mas 
a informaÇão ctere- é-que -teria sido-üm_relatório 
prodUzido· Por urri técnico, que identificQú.- algu
mas frases, que não sei se são exat_amente: dessa 
Comissão" criada pelo Presidente Sarne)'. Pare
ce_:_il_ie que foi ~~ ~abãlho_ f~ito pelo !J'EA~ 

O SR. PAULO GANEM SOUTO- E.,se, Jeal
mente, é o último relatório a que estamos proce
dendo. Então, o Sr. faz pefguntaS- cOrria é que 
eu diria- muito exaustivas, e acho que a posição 
tem que ser essa. Acho que, seguramente, embo
ra tenha idéias e possa já afirmar algumaS coisas 
aqui, mas eu não atenderia a V. EX', se me dispu
sesse aqui a responder ponto por ponto esses 
items que estão_colocados. 
-.Acho que o mais convenierite para os objetivos 
a que todos nóS estamos nos propondo é que 
eu me comprometesse a respOnder e, inclusive, 
já mostrar trabalhos que a Sudene fez sobre esse 
relatório. Mas, de qualquer sorte, eu queria revelar, 
neste momento, a nossa preocupação nessa ava
~ação, embora confesse que realmente fiquei sur
preendido com o caráter de aJguffi~s dess~s o]?
senrações. 

Acho que há coisas que podem ser conside
radas cn'ticáveis, mas M. algo de tendencioso. Por 
exemplo: comparar o tamanho dos projetas agro
pecuários com o _tamanho da propriedade média 
no Brasil é uma indução ao raciocínjq __ absurdo, 
porque estamos sabendo que não nos interessa, 
-por exemplo, manter o peqUeno agricultor, com 
20 hectares _no Nordeste, porque isso é conde
ná-lo a uma miséria completa. 

Então, há coisas, realmente, não conheço, mas 
acho -_que a Sudene respondeu a isso, mas há 
informaÇões, no relatório, que reyelam wna ten
denciosidade. E o que posso dizer sobre muitos 
desseS PontOs é que fica, portanto,-o meU com
promisso da identificação. desse relatório e de que, 
mesmo de maneira informal, a Sudene venha à 
ComissãO, porque é de su_a ObrigaçãO, revelar 
ponto por ponto as coisas que foram: aqui colo-
cadas. _ -

De qualqUer sorte, o que deyo cUzer é que mui
tos desses problemas, se eles existiram, foram 
equaciorl.ados. TOdo rriundo sabe disso_. Até, há 
quem, por outro lado, considere que isso não 
é próprfo. Não estou nem entré$ndo no mérito, 
mas a Sudene, considerando uma série de ques
tões, suspendeu, temporariamente, os prOjetos de 
pecuária de corte no Nordeste; t_em limitado áreas, 
tem feito zoneamentos; só tem aprovado projetas 
depois de completa regularização do Incra, tem 
destinado, em seus projetas, área para coloni
zação e para agricultura de subsistência. De modo 
que há toda uma série de medidas que foram 
tomadas. Quem tem ido aos conselhos da Sud_e
ne tem assistido, por exemplo a atuaç2io, o Presi
Oente José Sãiriey, democratlcatizançlo o Canse~ 
lhO, ali Colocou representante- dos trabalhadores, 
que tem defendido, que tem pedido vistã, que 
tem, enfim, exaurido os estudos desses projetas 
agropecuári_Qs~ Na penúltima reunião, o represen
tante da CONTAG retirou cinc:o projetas de pauta. 
Fomos ·para -à-Campo, _pedimos a Suã colabo
ração, esclar~::cemos, e -os cinco projetes, ila reu
nião subseqüente, foram irl.teiramente aprovados, 
~ert1 que houve~e qualquer contestação. 

Des_ta forma, há, nas çoosiderações fe:itas. mui
tas questões que t~m sido gradativamente aperfei
çoadas; a questão da área, por exemplo, a questão 
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do Incra, a destinação para colonos e para a agri
cu1tura de subsistência. Creio_ que são todos esses 
avanços sensJveis. __ Realmente, se recuarmos no 
tempo, seria um poUco de_ ingenuidade admi_tir 
que, há 15 ou vinte anos, algUém fosse para o 
oeste da Bahia; fazer pecuária Com quinhento_s 
hectares. Isso, realmente, seria uma coisa que, 
àquela época, seria extremamente difídl admitir
mos. Mas isto tem sido aperfeiçoado; temos limi
tado áreas; Jeito ~oneamentO; exigido,- er'n tõdos 
os projetos, a nível de projeto executivo, por exem
plo, acomodações diQnas para os trabalhadores 
rurais; construído h<U>itaçõe_s_nessas áre~s. 

Sr. Presidente, creio que, como se trata, efetiva
mente de um relatório do Governo, pelo que co
nheço da Sudene, .esse relatório, seguramente, 
mereceu do órgão, eu não diria a coritestação, 
porque nem sei se é _o c:aso _da ~ontestação~ e 
parece-me que, em muitos dados, sim, mas mere
c:eu do órgão uma resposta que será, natural
mente, trazida· ao conhecimento da Comissão. 
E o que não estiver claro, procuraremos-deixar 
claro, porque, como eu disse, não interessa a nin
guém esconder o que seriam deformações nesse 
projeto. Confesso, entretanto,_que, pela leitura rá
pida que V. EX"' fez, muita coisa me parekeu com 
um certo nível de tendenciosidade, e multas ou
tras dessas foram objetos, já, de aperfeiçoamen
tos e de modificações que têm sido, eu diria, per
feitamente absorvidas pelos empresários que es
tão na área; preoc__upação, por-exemplo, com a 
legalização do Incra, do lBDF; n_~_o coloc;a_mos 
projetes na pauta - e quem é .conselheiro da 
Sudene sabe disso ___;; sem que o MIRI.D dê o 
seu OK a,_ toda situação fundiária do projeto. 

Com relação a reflorestamento, a mesma coisa. 
Esses projetas têm sido discutidos exaustivamen
te com o IBDF. OarO que a Sudene tem· feito 
auditorias; e acho que a questão da auditoria ex
tema, que V. ~ colocou, é uma coisa que tem 
que ser refletida - e prometo refletir Sobre esta 
situação- mas temos consciência de que a audi
toria da Sudene tem reaJizado o_ seu trabalho-da 
maneira mais eficiente possível. Mas eu não pode
ria deixar de aproveitar esta oportunidade para 
me revelar preocupado. Acredito, e o Deputado 
Celso Dourado colocou muito bem, -que é preciso 
ter o espírito aberto para isso tudo, ou seja, não 
vamos proteger instintivamente um sistemll., se 
temos restrições aí. Acho que devemos ter cuida
do. Mas estou preocupado, efetivamenie, com o 
recrudescimento, absolutamente, que não parece 
haver uma justificativa maior, que tfffiha havido, 
eu diria, nos últimos 15 dias, a respeito do proble
ma dos incentivos. São páginas e maiS páginas 
de jornais que têm feito algumas observações 
sobre o sistema de incentivo, e não Podemos, 
absolutamente ... _Temos que mant<::r uma postura 
crítica, porque ela é essencial, mas não podemos 
ter uma postura, eu diria, de uma crítica exacer
bada a respeito desses assuntos. Por exemplo. 
o- famoso relatório do IPEA, que muitas vezes é 
citado, a respeito do RNOR, até fiquei eStarrecido 
quando li, por exemplo, resultado das avaliações. 
O primeiro parágrafo -do relatório é-o seguinte:" 
come; um tod?, a avaliaçã? do ~OR é positiva." 
Isso e o que diSSe o IPEA num relatório exaustivo. 
Precisamos até saber se estamos falando a mes
ma coisa. Vou ter o cuidado de investigar isso, 
o que mostra que realmente não se pod~. à pri
meira Vista, crucificar esse- sistema de ~centivo. 
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Mas preocupa-me essa situação; preocupa~me 
como um func;l.o sem retomo. Por exemplo; a ava~ 
liação- que fizemos, há pouc:o tempo, mostra que, 
se nós tomarmos apenas as cem maiores empre
sas incentivadas no Nordeste, das mil e tantas 
ou -duas mil, o que elas têm recolhido de !PI foi 
o equivalente a todÕs os recursos do FINOR no 
ano passado. As cem maiores empresas, no pas· 
sado, recolheram aos cofres federais, resultantes 
do IPI, doze bilhões de cruzados, o que foi o orça
mento do -ANOR, o que significa uma certa auto
sustentação do sistema. Não estamos falando do 
Imposto de Renda, do ICM dos Estados. Eu diria 
até;-consciente de que não _esto!l praticando ne
nhum exagero, que, não fosse esse sistenlã; até 
mesmo -c:om algumas das deformações que têm 
sido apóntãdas, hoje o que estaria acontecendo 
é o GoVerno- Federal, ao invés de estar incenti
vando o iOVestimerito produtivo, estaria transfe
rindo recursos, para que os Estados pagassem 
a-sua folha de pessoal. Para isso, basta que exami
nemos qual o significado da entrada do ICM das 
empresas incentivadas dos Estados do Nordeste. 
É preciso manter uma postura crítica, isso é es
sencial. Eu revelo a preocupação da Stidene com 
isso, ao dizer que estamos fazendo um exaustivo 
censo de projetas agropecuárioS na região. De 
modo que não estamos com a venda nos olhos, 
sem avaliação do que está se fazendo. Isso, revela, 
a meu ver, uma preocupação nossa. Como disse 
a V. EX', algumas das coisas procurei responder, 
certamente não poderia fazer em todas elas, mas 
o-que vai ficar é o nosso cOmpromisso de verific;:3r 
se a Sudene respondeu a esse relatório, ou, se 
não o fez, voltar aqui à presença da Comissão, 
para uma rêsposta detalhada de todas as coloca
ções que foram feitas por V. Ex" a partir desse 
relatório. 

O SR. PREs!Dfif.ri"E (Te~tonio Vilela Filho)
Dr. Paulo, no momento, quero já propor-a- criação 
de uma Comissão dentro desta Comissâo. Convi
daria o Deputado Celso Dourado, o Senador João 
Lobo e o Relator da Comissão, Deputado César 
Cais Neto, para acompanhar a questão desse rela
tório. Em primeiro lugar, vou distribuir a todos 
os mesmos desta Comissão, assim como enviar 
ao Dr. Paulo Souto, a cópia do relatóriÕ, sobre 
o .qual, li alguns trechos, para identificar qual foi. 
Peço à sua assessoria que deixe conosco uma 
cópia do relatório do IPEA, que é importante para 
o nosso acerto, pois eu não p conhecia. 

Essas _questões foram colocadas para qu~ pos-
samos nos debruçar sobre elas. V. S•, juntamente 
.com sua assessoria, providencie as respostas para 
as questões aqui formuladas e, se for o_ c::_asQ, 
será muito _i11teressante para esta Comissão e uma 
honra para riós tê-lo aqui novamente para discu
tirmos em cima desse relatório_. O que preten
demos é procurar um caminho, para que essas 
políticas, em relação ao Nordeste, venham real
mente-beneficiar o Nordeste, tenham um retomo· 
social, porque o_ que verificamos é uma convi
vência d[ária co_m a miséria, com a fome e milha
res_ de irmãos .nossos vivendo abaixo da linha de 
miséria absoluta. 
_ Passo a pal~a ao Vlce-Presidente desta_ Co

missão, Deputado Ismael Wanderley. 

O SR ISMAEL WANDERLEY -&Presidente, 
não vou me referir ao relatória, que já está bem 
d~batido e urna Comissão wi averiguá-lo. Acho 

que, ao contrário de nos desunirmos, temos é 
que fortalecer a S(JDENE. E vejo, por exemplo, 
que o projeto do Presidente José-samey de um 
milhão de hectares i[rigados está_ fracassando, 
exatamente porque esses rec:ursos deveriam estar 
destinadoS à SUDENE e não se criar um Minis· 
tério d~--l~rig,o,ção, sem nenhum se_ntid_Q para isso. 
Os recursos deveriam Ser através da SUDEN:E 
Parabenizo o Dr. Paulo P~r esse plano de dez 
milhões, porque acredito que é o que vamos ter, 
poiqlle~ na Semana passada mesnio,- estive no 
Banco do Brasil, le'o:'and.o projetas aprovados do 
Rio Grande do Norte de dois, dez e vinte milhões, 
e a _ _re_sposta que tive foi simplesmente que_ os 
·recufsos_do PROENE __ zeraram. ._. .,_. 

Então, é uma falácia-esse projeto de um milhão 
de hectares. Acredito-que, feito através da S_ÚDE-
N~-iií;"S1m, teríamos realmente implantado, se 
nâo um milhão, mas 500 mil hectares, que contri
buiriam para o desenvolvimento d.a nossa região, 
de forma efetiva. 

Vamos, companheiros, fortalecer __ a_ SUDENE. 
Peço, também, ao Superintendente da SUDENE 
q_ue nOs encaminhe, para que possamos reclamar 
do Poder Público a apropriação indébita que foi 
feita pelo Governo Federal, quando não corrigiu 
valores expressivos dos recurs_os, que não eram 
do Imposto de Renda, destinados à SUDENE. 
Todos nós sab_emos d_isso. Recursos expressivos. 
E_ o Sr. disse que há um volume_ de projetas_ a 
mais aprovados. Mas esses recurso~ no nos_s_o 
entender, s_e não __ atenderiam todos, pelo menos 
~enderiam grande parte, se fossem Corrigídos. 
Houve uma apropriaçãO indébita; houve um cri· 
me, como se, amanhã,_ eu, einpresário, deixasse 
de reColher o_ IPI. Houve uma apropriação_indébita 
do tioVe"mo Federal para com a SUDENE. 

Tem os é que, acima de divisões partidárias e 
po!í'ticas, nos somarmos. os nordestinos, pelo for
talecimento da SUDENE. Acho que_este é o nosso 
O&jetivO- iriaior e espero que esta Comissão en~ 
centre exatamente os Caminhos para isso. O nos
_sc;> obj~tivo n-ão é denegrir. Fatos_ passados de 
15 anos devemos· é sepultá-los mesmo, ·comO 
já sepultamos essa ditadura, e caminharmos para 
encontrarmos; os <::aminhos da irrigação, sobrevi

_ _yêl1:_c~ e desenvolvimento da nossa região. 
Erã isso o que-e_u tinha a di2;er, Sr. Presidente. 

O SR. PR~IDENTE (Te.otonio Vilela Filho)-
1otes de passar a palavra ao -nobre Deputado 
!\ngel~ Magalhães, _eu queria, só para registro, 
deixar claro que o pensamento desta PresidênCia 
é fortalecer a SUDENE. A SUDENE é o grande 
ve'ículo sobre o qual devemos nos unir p8ía fazer
mos as transformações no Nordeste. Apenas, esta 
Comissão não pode fechar os olhos aoS desvios._ 
aos desvírtuamentos que venh_ain justamente 
causar esta miséria sobre a qual esta CPI está 
motivada. 

Passo a palavra ao nobre Deputado Ângelo Ma
galhães. 

OSR.ÂNGELOMAGAUiÃES-Sr.Presidente, 
Sr. Superintendente da SUDENE, pelo que ficou 
demonstrado na leitura objetiva do Superinten
dente, mudou a mentalidade da _SUOENE::.Nffi,Q 
vamos mais tapar-buracos c::om frentes de serViço. 
O trabalho é construir obras que levem a minorar 
secas futuras. -- - -

Por isso mesmo, Sr. SUperintendente, chego 
à conclusão, depois dos debates e dos esclareci-
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;bentos. de que se colo<:_Qu o homem certo no 
'hlgar certo. V. 8' ganhou a confiança da Casa 
'é a SUDENE também. V~i haver, como já disse~ 
'fàm antes outros que me antecederam, uma 
~&ião para o fortalecimento da SUDENE. ____ _ 

Por isso mesmo, e com certeza, animo-me a_ 
\brmular uma pergunta a V. S• sobre que objetivos 
'teria a SCIDENE, em referência ao Sistema Irecê, 
'&ma barragem de M.irorós, hoje, paralisada? É 
J6 esta a minha pergunta, já se fala muito em 
~rigação, em milhares de hectares e a SUDENE 
~uer realmente favorecer a agricu1tura naquela 
Wrea tão sofrida 

O SR CELSO DOURADO- Deputado Ângelo 
~galhães, Sr. Presidente, gostaria de aproveitar 
111 pergunta e dar algumas informações sobre essa 
%"a1idade, porque sou da região e entendo bem 
'ifesse problema, preocupando-me muito com ele. 

A barragem de Mirorós está constru(da em ter· 
llios de reservatório. Ela tinha o objetivo de fome
'cér água às cidades e localidades de região. Isto 
rl'ão foi cumprido até hoje, apesar da grande conw 
\!iliuição que foi dada a nossa região, segundo 
ihformação do nobre Deputado Delfim Netto, 
C'om quem mantive conversa a respeito do assunw 
tb relacionado a essa barragem. Afirmouwme ele 
~e mandou o dinheiro para fazer a adutora para 
!ervir água a todas as localidades da região que 
ftão tinham água. Disse a ele: "Nobre Deputado, 
I Sr. vai ter que me ajudar para descobrir onde 
icou o dinheiro, porque lá não chegou." A barra
fiem está construída e dando uma ótima contri
Jução, apesar de não ter chegado a todos os 
~ objetivos, porque ela, praticamente, já pere
\iizou o rio Verde, e já algumas irrigações estão 
iendo feitas pela iniciativa privada. Essa a situação 
àtual. 

Desculpewme a interferência, Dr. Paulo Sauto, 
fuas reaJmente eu precisava fazer e&Sa colocação_. 

O SR. BENITn QNI!.A- Sr. Presidt::nte, apenas 
!Jara uma questão de ordem. 

- O SR PRESIDEF'ITE (TeotonioVilela Filho)
'Êspero que o Senhor seja breve, porque temos 
'6 tempo da Constituinte. · 

O SR. BENITO GAMA_ - Se_rei___I;,_reve. t com 
"relação ao próprio assunto, para saber se fica 
'Mais claro para o Superintendente a pergunta 
'ftp nobre Deputado, de "onde está o dinheiro". 
'Em fevereiro último tive a oportunidade de estar 
"àn Washington, no 8(1), e o Di.retor do Banco 
Mundial para o Brasil me_ afirmou e me mostrou 
.l,tm documento que expressa que o Governo do 
-Estado da Bahia deixou de utilizar.vinte milhões
de dólares para este projeto, e o BID estava cance
lado por falta de uma ação administrativa nesse 
aspecto. Era apenas um eSda:recimento. -

OSR CELSO DO(JRADO ~Esse um proble
ma que pode ser atual, mas a informação do 
Deputado Delfim Netto não é de agora, mas sim 
ao tempo em que ele estava no Ministério do 
Planejamento. 

O SR. BENITO GAMA - Não ~stou querendo 
polemizar com V. Ex', mas apenas uma infor
mação. 

O SR CELSO DOURADO - Não tern nada 
a ver um dinheiro com o outro. 

O SR. PAULO GANEM SOUfO - Bern, não 
há dúvida que o programa da barragem de Miro-
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ró.s é int!~grado, da matar importância, o Governo 
F_ed_e[alfez,_digªmos assim. os investimentos que 
estavam a seu encargo. Ele construiu a barragem, 
que realmente é um investimento pesado, e como 
wn dos objetivos principais da barragem é o supri
mento de água - o Deputado sabe que é tsso 
- porque para o abastecimento doméstico a 
água de poços é problemática, porque ela é uma 
água altamente carbonatada. 

Então, a adutora iria proporcionarum serviço 
de_abastecimento d'água a Jrecê e a cüversas cidaw 
des e aos povoados próxim-os. 

Mas o que está faltando, realmente, imagino 
que sejam os recursos para a execução da adutora 
que paSsa a s_er, naturalmente, uma_ ~tribuição 
do governo estadual, porque é uma obra que está, 
inclusive, sujeita a empresa de s_aneamento, por
que ela_ se destina a abastecimento Qe água. 

Tenho certeza que sanadas essas cüficu1dades 
na área de financiamento, o Governo do Estado 
coloCará corno Pi10ridade; e tenho certeza que 
é uma prioridade. Acho que essa é wna das obras 
mais importantes, quer dizer, a condusão daquela 
adutora que parte da barragem do Jacul'pe. E 
a execução dessas obras na região de kecê, pare
cem que são duas obras da maior Importância, 
porque é uma área em franca atividade econó
mica, com cidades e povoados próximos, da 
maior importância. 

De modo que, embora não tenhamos recursos 
na SUDENE, eu diria que específicos para isso, 
se, entretanto, alguns dos nossos projetas que 
estão sendo negociados na área internacional 
realmente tiverem êxito, não teremos dúvida alguw 
ma de que colocaremos eSse projeto como de 
máxima prioridade, porque estará atendendo a 
uma região produtiva, importante, do Estado da 
Bahia. 

O SR PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)
~putado Wald_c:ck Ornélas. 

O SR WALDECK ORNÉlAS- Sr. Presidente, 
vou fazer coro com todos_ os Parlamentares que 
me antece-deram, e me cOngratular cOm S. EX 

. a·sr:SUperintendente da SUDENE, pela grande 
contribuição que trouxe. Aos debates d~sa ÇPI. 

Há muito tempo ouço -dizer que a qu~o do 
Nordeste é _uma questão nacional. ~ pela pri
meira vez vejo colocada em termos oficiais a dew 
núncia da_ falência do moQelo das políticas regio
nais explícitas que ganham muito destaque nos 
jqmais, criam um_impactO muito forte na opinião 
pública, mas que, na verdade, têm historicamente 
representado, para a nossa região, apenas miga
lhas. É preciso, sim, vermOs a política do Nor
deSte, não como uma política isolada, mas como 
parte integrante e essencial da política nacional 
de desenvolvimento, 

Tenho a impressão de que a este respeito con
seguiu~se na ConstitUinte avançar alguns passos, 
e criar bases, instrumentos_ e mecanismos que 
nÇ>S assegurem esse tratamento. 

Dessa forma; àU nãO obstante, e ainda assim, 
mesmo aqui na Cónstttuinte senti desd_e a Su_bco
missão de Municípios e Regiões uma certa _resis-
têhcia, uma fârta dé consciência, eu diria, de uma 
parce1aao~;prõpri0s C:OriStilUintes, no Sentido de 
ver~se a diversidade regional d6 Pals, e tomar-se 
isso COmo Um dãd.o de trabalho. Foi há pouco 
c:;itadp pelo Superintendente o exemplo da política 
de subsídios aos financiamentos do BNDES. São 

Maiode1988 

estágios que vão se obtendo e o BNDES passou 
já agora de uma fase que antes não regionalizava, 
depois passou a regionalizar o seu orçamento, 
ou seja, a dizer, ponho à disposição da região 
tal tantos por cento, mas sem uma política espe~ 
cífica voltada para a região. Não basta termos 
políticas econômica nacionais, como se culturais 
elas fossem, porque elas trazem implídto um 
componente espacial, que distorce, que concenM 
tra, peb própria inércia do processo de acumu
lação do capital. O que é que ocorre? 

Hoje o BNDES, e regiStro aqui com satisfação, 
acaba de divulgar um documento embrionário, 
é certo, que busca identificar quais as possibiliw 
dades, as oportunidades de investimento do Norw 
deste por aquela agência de fmahciamento. Mas 
não basta isso, é preciso que as linhas de crédito 
tenha parâmetros de custos finance"iroS, de cãrênM 
cias, de prazos, de amortização compatíveis com 
as necessidades dos diversos segmentos. 

Eu vejo e registro com satisfação, por conse
guinte, essa mudança de atitude, não apenas por 
parte da Sudene, como também por parte do 
BNDES, como se fosse, e imagino que seja, diag· 
nostico como tal, um estágio a que nós estamos 
chegando. E gostaria de formular uma pergunda 
ao Superintendente, justo em reJeição à atitude 
da SUDENE em face do$ incentivos fiScais. Ele 
já, de certa forma, tocou no assL!_nto, porque ao 
responder questão relativa aos incentivos agropew 
cuários fez questão de, com ·referência a parâme
tros que estão sendo estabelecidos, seja em ter
mos territoriais, subwregionaiS, subespaciais na rew 
gião, seja em termos de finhas setoriais de atuaw 
ção, mas me parece que há uma necessidade 
de a SUDENE definir também quais são essas 
aspirações da região nesse momento, quais são 
as necessidades em termOs de política industrial, 
em termos de política agrícola, etc., para que nós 
aqui no Congresso Nacional, e a sociedade como 
um todo, em todas as frentes, possamos nos dar 
as mãos e trabalharmos pelo desenvolvimento 
da região, buscando concretizar aqueles que se
jam os seus objetivos maiores. Neste sentido, e 
como disse o próprio Presidente, e'ssa Comissio 
é um foro de debate sobre o Nordeste, não apenas 
da questão da seca. É preciso que nós façamos. 
sim, a autocrítica dos incentivos fiscais do Nor
deste, mas esta Comissão não pode incidir no 
equívoco que sempre marcou a política de desen
volvimento do Nordeste, de ver a região autár
quica isolada, fechada, voltada para si mesmo. 
Consta que somente 5% dos incentivos vigentes 
no País são destinados à nossa região. 

Então, não basta fazermos a avaliaçã_o do pasw 
sado e, se houve desvios, reconhecê--los, e com 
isso_ s_eiVir de instrumento para que os incentivos 
do Nordeste sejam cancelados, mas é preciso 
que nós avaliemos, concretamente, que meça
mos isso rigorosamente, qual é o volume de in
centivos que vai para a região, dentro do sistema 
de incentivos da economia naCional. 

Acho que _esse enfoque, por pa-rte desta Comisw 
são, seria a contrapartida, a grande contribuição, 
qu_e _o_ Superintendente Paulo Souto trouxe hoje, 
aqui. i:: preciso ver o Nordeste como parte inte
grante da econorriia nacional e, não, o Nordeste 
como wTia parcela isolada, destacada, para wn 
tra~mento isolado. 

O SR. PAULO GANEM SOOTO '--O esclareci
mento que eu gostaria de fazer ao Deputado é 
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que, realmente, todas as avaliações que Íêm sido 
feitas moStram que oS incentivos fegionajs consti- -
tuem uma parte muito pouco significativa dos 
incentiVos totais. Basta que, por exemplo, se com
pare com os incentivos de exportação, que estão 
muito mais concentrados nas regiões mais des~n
volvidas. 

Então, não há dúvida alguma que esse p·onio 
é importante, temos que rrianter essa postura críti·
ca e etc., mas, também, ter muita consciência 
de que isso tem significado muito pouco. O que
deu, realmente, bons resultados, ao FINOR -
hoje estou convencido - foi a sua persistência 
ao longo do tempo ... Talvez tivessem sido neces
sárias avaliações mais freqüentes para a correção 
de rumos que, efetivamente, já existiram, mas, 
se formos sempre pensar comparativamente, não 
há dúvida alguma de que eles significaram multo 
pouco e que hoje, çligo~já é um sistema auto-wsus
tentado, hoje é um sistema que já se auto-sustenta 
pelo retorno do IPI, do Imposto de Renda, do 
!CM. 

Estou muito à vontade para fazer essa afrrrna
ção, porque, afinal de contas, realmente não con
tribuí para os méritos desse sistema, não estava 
na SUDENE. Portanto, fico muito à vontade parã 
dizer que vejo com a maiOr preocupaçãO qualquer 
mutilação muito forte nessa questão. Quer dizer, 
hoje nós somos uma região que dependemos 
de poupanças extra-regionais para continuarmos 
nos desenvolvendo. O Nordeste ainda não tem 
capacidade de poupança para se desenvolver 
com os seus próprios recurso-s:. isso é muito nítido. 
E, hão tenham dúvida de que os grandes projetas 
industriais dificilmente viriam se não tivessem, 
realmente, um certo estímulo dado pelos incen
tivos. O Sul e o Sudeste ainda detém 70, 80% 
do grande mercado_ nacional, na área industrial, 
na área agrícola etc. 

Então, p-or que viriam para essa região? Por 
que grandes grupos que, hoje, estão iristalados 
viriam para a região? Por que se iria desbravar 
aquelas regiões do Maranhão, do Piauí, da Bahia, 
se não houvesse um estímulo adicional.? EsSas 
todas são reflexões que nós, realmente, devemos 
nos fazer. EStOU certo, Sr.- Deputado, de que é 
prects-o, talvez, uma posição mais frrme com rela
ção à defmição, por exemplo, de uma política 
industrial para a região. T ada vez que Se pensa 
em fazer isso, acaba-se caindo numa constatação 
de que é uma região tão carente, tão necessitada, 
que, aparentemente fica difícil a escolha de deter· 
minadas prioridades. Mas acho que Jsso pode ser 
contornado, é preciso que, dentro dessas dificuJ: 
dades, realmente venhamos a escolher o que é 
mais produtivo, o que pode significar retoi'no maJs 
rápido, o que pode significar maior utilização de 
mão--de·obra, que é uma outra questão sobre a 
qual se tem falado, às vezes, até, com certa irres· 
ponsabilidade. Quer dizer, eu já vi até alguém 
que criticou o pólo petroquímica, porque- disse 
-que ele é pouco empregador de mão-de·obra 

Hoje, sabemos, que Lima 9rande possibilidade 
dos investimen1óS sociais que-fofàm feitos·no Es· 
tado da Bahia, pelo seu Governo, tornaram·se 
possíveis, porque o governo pássou a ter uma 
renda tributária que tornou possível esses investi
mentos na área social. Quando falo em investi
mentos na área social, falo _em serviços de água 
no interior, falo na eletríficação de pequenas pro
priedades e de comunidades, que teriam sido 

muito difíceis de ocorrer, se não tivesse sido toma-
da essa 9-eclsãp. · 

Agora, precísaiTioS; -realmente, dar uma priori
dade para aqueles setores onde a mão-de-obra 
é realmente intensiva; mas ela é necessária. Então, 
a indústria de Confecções, a indústria de calçados, 
que podem absorver intensivamente a mão-de
obra, com produtividade - com produtividade 
- deve ser uma preocupação. 

De modo que estou convicto de que esse deba
te foi efetivamente proveitoso, Sr. Presidente, e 
concordo com V. ~ de que poderemos conti
nuar, que seguramente ele não vai se esgotar 
aqui, para que to.das as questões_ sejam escla
recidas. 

O SR. MANOEL CASTRO - Peço a- pal8vra, 
_Sr. Presidente. 

013R 'PRESIDENTE {Teotônio Viletã -Filho) -
Posi não. Tem a pru ra V. Ex" 

O SR. MANOEL :ASTRO - Sr. Presidente, 
a contnbuição que o Presidente da SUDENE nos 
trouxe foi tão import mte que eu não gostaria de 
me deter em quest(,es tópicas._ Mas, à vista da 
discussão anterlorrr ente havida em relação ao 
PrOjeto Mirorós e cc no fui secretário do Planeja
mento nos últimos ~ anos na Bahia, eu gostaria 
de trazer uma informação: é a de que a construção 
da Barragem de Miro~ós foi feita pelo próprio Go
vemo_Federal. De maneira que o Deputado Celso 
Dourado não vai precisar ir muito longe, S. Ex" 
vai ter que procurar esses recursos aqui mesmo, 
na vastidão do Planalto Central. 

OSR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)-
Com a palavra o ilustre Deputado Manoel Castro. 

O SR. MANOEL CASTRO - Si'. ·pre-siderite, 
s-r:--supeffi'itendente da SUDENE, Dr. Paulõ Sou
to: A rigor, o meu companheiro de Constituinte_ 
e de Bancada baiana, Waldeck Ornélas,já se ante
cipou com considerações que as minhas, em 
grande parte, seriam repectivas, quanto ao aspec
to da política de incentivos fiscais e quanto, princi
palmente, à falta de clareza, a nível nacional, quan
to a uma politica de desenvolvimento regional 
verdadeira, inclusive a incorporação de uma polí
tica de ordenação do território..,-que, felizmente, 
foi Incluída entre os obj~tivos desta nossa nova 
Constituição. 

Evidentemente que essa visão, em que pese 
todo o eSforço, todo o trabalho a nível nordestino 
quanto à política de .desenvolvimento [ndustrial, 
quanto à política de incentivos: fiScais, contínua 
a merécêf forte restrições por parte, não apenas 
de outros segmentos do Governo Fedf!ral como 
da própria iniciativa, privada levando a se transfor
mar cada situação tópica numa verdadeira ba
talha, 

Envolvi-me pessoalmente, por razões circuns
tanciais, recentemente, e por coinddência na dts
pata- de um projeto que envolvia interesses do 
EstadO dõ nobre" P('esidente desta Comissão e 
do Estado da Bahia, a que estou vinculado, numa 
disputa onde, embora fossein inequívocas as van
tagens de localização no Nordeste de uma deter
minada planta industrial na área petroquímica, 
ainda assim, a política de desenvolvimento indus
trial colocou, em primeiro instante, com vantagem 
e prioridade que s6 não se realizou por algumas 
razões de natureza empresarial, desistências de 

empresários de fototecnologia, o projeto no Rfo 
Gi:aõde_dq_SuL 

Estamos vendo isso permanentemente e V. Ex>, 
Sr. SuPeritendente, citou dois projetes onde tive 
intensa participação durante a minha presença 
no Governo da Bahia, na S~retaria da Indústria 
e do Comércio, que foi a tentativa de, ao lado 
~_Õs p~oje~ do porte do pólo petroquímica do 
Nordeste, na Bahia, e do projeto como Caraíba, 
de projetas como o do Centro Industrial de Aratu, 
ten_tar, a njv_el de Nordeste, um programa voltado 
para as indústrias transformadoras e de grande 
utilização de mão-de-obra, entre elas a área de 
confecções. a área de móveis, a área de calçados, 
inclusive com estratégia mercadológica que mo
veu vários Estados. que realizarãm inúmeroS 
eventos e __ que, nci entanto, entraram numa sib.Ja
ção do competitividade, a nfvel de_ mercado e 
a nível empresarial, com toda a incapacidade do 
Governo em ajudá-las, ao ponto de o Distrito In
dustrial de Calçados, na Bahia estar sofrendo hoje 
uma forte crise, embora tenha contratos firmes 
com o exterior, para efeito de expOrtação, e que 
o Nordeste tenha dado uma grande contribuição 
em termos da balança de pagamento, que é posi
tivo no Nordeste há muitas décadas. 

Portanto, diante de tudo isso, não me resta dúvi
da alguma de que, ainda, poderiam ser ab_ordados 
alguns outros aspectos. Por exemplo: quando se 
coloca entre os insucessos do probleina de incen
tivos algumas empresas citadas - e convivi intl
mamerlte com a situação dessas empresas -
umas delas foi a CIBRA. recentemente objeto de 
decisãO Qovemamental da política de privatização. 

--E-eSSa ~mpresa eSteve quase que fechada e fd. 
a obstinação, a determinação dq~ homens do 
Nordeste que garantiu àguela empresa que tinha 
condtr;ões de viabilidade, de- ser recuperada, aca
bar, porque era também uma empresa poluidora 
e_ço[1seguimos superar o problema da poluição, 
torná-la rentáveJ, e termino_u sendo recentemente 
privatizada. 

Quando s.e fala em sucesso em relação_ao Nor
deste, fala-se, por exemplo, na USJBA No entanto, 
a questão da USIBA está muito mais relacionada, 
porque temos indicações, sugestões, alternativas 
para sua recuperação que dependeriam de uma 
política não implantada pela Siderbrás. Pelo con
trário~ até mesmo levou empresas, como no ca:so 
da Petrobrás, que todos nós defendemos intransi· 
gentemente, a não ter uma política de preços 
adequada para resolver o pr_oblema da USIBA 

São tantos os fatos que não vamos desviar -a 
atenção' desta importante Comissão e da presen
ça aqui do Sr. Superintendente da SC!t>ENE para 
discutir isso. ficamos, porém, muito felizes e faze
mos coro, com os que nos antecederam, numa 
posição clara e lúcida da SUDENE em relação 
a essa postura de se atentar, através das chama· 
das políticas implícitas, por V. S•, prejudicando 
as políticas de _desenvolvimento _do Nordeste, 

Não me pude furtar a essas colocações. mas 
eu queriJ:l lazer uma pergunta a V. Ex~. pedindo 
um pouco mais de detalhe. V. EX' afirmou -
aqui estava um documento - de que a política 
da SUDENE, ao lado da área de incentivos fiscais, 
teve uma atuaç:ão muito grande na área do Pro
grama do Apoio ao Pequeno Produtor-, {PAPP), 
esse Programa mereceu, inclusive, o apoio do 
Banco Mundial; tivemos uma solenidade, ainda 
quando V. S• não estava na Superitendência da 
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SGDENE, em- qUe hOUve a mobilização de todos 
os Governadores do Nordeste, para a solenidade 
do convênio com o Banco Mundial. Vejo, nessa 
oportunidade, também uma decisão politica da 
SUDENE de atuar de uma forma maís demo
crática, incorporando os pequenos produtores da 
região nordestina, mas também me preocupo, 
porque informações, reveladas recentemente, em 
outros setores do Governo, dão conta de que al
guns desses programas estavam tendo dificul
dades com a contrapartida nacional de recursos. 

Gostaria de ter um pouco mais de informações 
sobre a situação real do PAPP hoje, inclusive quan
to ao aparte de_ recursos do Banco Mundial e 
a contrapartida por parte do Governo brasileiro 
em relação a esse importante programa que, acre
dito, venha a preencher uma lacuna que se fazia 
exigir na atuação da SUDENE em relação ao setor 
rural do Nordeste brasileiro. 

O SR. PAULO GANEM SOCJfO - Realmente 
quanto ao Programa do _PAPP ,_ no paSSZsdo,-os 
apartes nacionais teriam ficado defasadC)s,_ wna 
certa percentagem considerada significativa. En
tretanto, o que está realmente: acontecendo_
e os estados entenderam perfeitamente isso, e 
no inído do ano havia urna postura completa

,mente diferente - é que havi~ uma demanda 
multo grande pelos recursos nac1ona\s e, em con
trapartida, os estados estavam captando muito 
pouco os recursos interoaçiQ_nais, para os quais 
existiam um mecanismo J.lm pouco mais compli
cado, principalmente com relação à prestação de 
contas. Essa de_fasagem também foi provocada 
dessa forma, isto é, estayarh demandando muito 
os recursos externos. Quando falo em recursos 
externos, refiro-me aos recursos naCionais, en
quanto que havia os recursos d_isponíveis doBa~
co Central, para que os estados pudessem alocar. 

O que estamoS fazendo_ agora é um ~uílibrio 
dessa questão. Os estados entenderaJ!I is!io: o 
desempenho dos estado~ nesses primeiros qua
tro meses foi extremamente positivo, no sentido 
de equilibrar isso, ou seja, captar mais Cl'S r~cursos 
externos. E desse equilíbrio, seguramente, vai re
sultar um equilibrio maior com relação aos recur
sos naciona!s e externos. 

A partir daí, acredito que poderemos ter este 
ano um fluxo regular de recursos naci9nals e ex
temos, desde que os estados rea.lmente se -con
verçam que é preciso ir à fonte dos recursos exter
nos, porque o projeto foi todo estruturado, fman
ceiramente, dessa forma. 

A minha visão, Deputado, é que este ano tere-
mos um ano de consolidação grande do PAPP. _ 

Reconhecemos que o programa institucional
mente é difícil, _envolve muitas linhas de ação, 
mas acho que já está havendo um amadureci
mento e a sen_s_ação que tenho é dé que, este 
ano, do ponto de vista da sua implantação, deve 
ser wn ano positivo, ápesar de algumas dificul
dades, como por exemplo a questão do ·crédito 
que está assustando. A linha de crédito, pelos 
mesmos motivos que já falamos, embora a corre
ção monetária seja apenas de 50%, ainda assim 
para o pequeno produtor ele t~m multo receio, 
quer dizer, é quase uma coisa psicológica. Até 
fizemos uma proposição de vincular, de alguma 
forma, o pagamento da correção ao pagamento 
dos encargos, de modo geral, à valorização do 
seu produto. Inclusive encaminh_prnos esse estu-

do e estamos aguardando para ver como isso 
se comporta, porque, efetivamente, na parte_ de 
créclito ao pequeno produtor, ainda com esse sub
sídio, a incerteza do preço dos produtos tem leva
do muitos agricultores a não irem ao crédito. 

0- SR. CELSO DOURADO - Sr. Presidente, 
pela ordem. É apenas uma ligeira interferência, 
para dizer ao Deputado Waldeck Omélas que nós 
todos, baianos, que estamos aqui, ternos wna 
grandt:: responsabilidade com os problemas da 
Bahia e eu estou muito confiado na competência, 
sobretudo, porque o Deputado Waldeck Omélas 
se sente muito bem situado aqui nessa amplidão 
d6 Planalto Central e tenho certeza de que a contri
bLiiç;ão-dele será decisiva para resolver algumas 
carências do nosso estado. Muito ~brigado. 

O SR. PRESIDENTE {Teotonio Vilela Filho) -
Com -a- palaVra o Deputado Mário Uma. 

--a SR. fv\ÁRIO UMA-Sr. Presidente, eu gosta
ria de estar aqui há mais tempo, mas outros com
promissos me prenderam. 
- No Nordeste,.quejáacompanhamosdehárnui
to tempo, as siglas qué existem se multiplicam 
e-as soluções são poucas. Eu queria fazer_ urna 
pergunta objetiva ao Ilm~ Superintendente da SU
DENE- não sei nem se seria atribuição da Sude
ne - rnas eu pegari dois problemas que hoje 
são cruciais para o Nordeste. Um diz respeito a 
todo o Nordeste: é a Usina de Xingó, que está 
sendo construída entre Sergipe e Alagoas e que 
vai, após conclutda, suprir o Nordeste de energia 
elétrica. Pelo que lemos nos jornais, as obras se 
arrastaram num ritmo que não é o esperado, a 
ponto de os trabalhadores das empreiteiras amea
çaram parar as atrvidades por falta de recebimen
to, e_ que as ernpre!teiras alegam que não têm 
nenhuma culpa, porque os cronogramas não es
tão sendo obedecidos, porque o Governo não 
vem repassando a quantidade de recursos e nos 
prazos necessários. EritãO, já estamos vendo qUe 
no_ futuro o -~pisódio de 1987 vai se repetir: racio
namento de energia, que é o insumo básico para 
que a Sudene possa continuar no seu trabalho 
de impulsionar o desenvolvimento do Nordeste. 

O segundo é um problema específico da B;:~hja, 
oS jornais estão noticiando e hoje, mais uma vez. 
voltam a noticiar que já chegam a quase 100 
mortes na região de Paulo Afonso, Glóri~. Rodelas, 
causados pela gastroenterite, e a causa já está 
detectada: _eles estão beb~ndo água poluída. E 
a promessa de suprir a população com água potá
vel não está se efetivando. Eu perguntaria se a 
Sudene teria c;ondições de dar wna ajuda nesse 
problema. O problema é grave, estão morrendo 
inúmeros patrícios nossos e há necessidade de 
medidas de emergência. Pode s_er __ até que a Sude
ne já esteja com as comunicações. 

Neste País tão deficiente, pode ser até que as 
coisas já estejam em outro estágio e hoje a im
prens~ ainda não esteja informada dessas provi
dências e pinte esse quadro que não devia existir. 

É isso que eu gostaria de saber do ilustre Supe-
rintendente da Sudene. __ _ 

O SR. PAULO GANEM SOUfO- Com relaÇão 
a Xirigó- nãO há dúvida de- qúe essas obras forãrri, 
infelizmente, desaceleradas no início deste ano, 
mas tenho conhecimento de que os entendimen
tos feitos pelo Presidente da Chesf, pelõ Ministro 
Aureliano Chaves com a área econômica, estão 
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defmindo um no_vo esquema de recursos para 
que essas obras sejam, não diria retomadas, mas 
alcancem o seu ribno normal. Eu Considero um 
problema gravíssimo e não podemos Correr o 
risco de que aconteça em 92--o que aconteceu 
no ano pasSado. Parece que há possibi1idad_e de 
que recursos do FND venham realmente alavan
car essa obra e creio que esse é um dos aSpectOs 
em que deveria haver toda uma consciência de 
setores, inclusive do Congresso, pois realmente 
essa obra não pode correr o risco de que aconteça 
em 92 que aconteceu em 87. Tenho confiança 
de que esse problema possa estar equacionado 
nos próximos dias. 

Com referência ao problema que V. EX' se __ refe
riu, posteriormente, do ponto de vista da Sudene, 
nós fomos consultados pelo Governo do Estado, 
e como era um assunto. que não tínhamos prática 
no seu encaminhamento; pedimos que rapida
mente o Governo nos encaminhasse um progra
ma para ver que tipo de ablude a Sudene pqderia 
teL 

Quer dizer, realmente, não sei o que vão signi
ficar carros-pipas para uma população imensa. 
Como é que vamos suprir de água? Porque isso 
é nas cidades. Que significado podia ter isso? 

São esses elemeiltQs que nós pec:limos para 
que, eventualmente, se pudermos ajudar neste 
caso, efetivamente, nós iremos fazê-lo. 

Agora, me parece que é um problema que não 
está apenas restrito às populações da margem 
do Lago de Sobradinho, em Pernambuco, inclu
sive isso foi visto em _01,1tras ár~as, o qu_e _ não 
significa que pode ter sido agravado naquela re
gião da barragem. 

Enfim, Deputado, o Governo fez uma solicita
ção, através do escritório de Salvador, e nós esta
mos aguardando informações para ver de que 
forma nós podemos, de alguma forma, ajudar 
a contornar ess"- situação. 

O SR. PRESIDENTE (T eotonlo Vilela Filho) -
Deixaria a Palavra franqueada ao_S_upeiihtefldente 
da S_udene para alguma consideração final que 
queira fazer. 

O SR. PAULO GANEM soc.rro- Sr. Presi
dente, apenas rapidamente eu diria que considerei 
~xtremamente proveitosa a minha presença nesta 
CPI,_ onde fui argüido por diversos membros da 
Comi_ssão e pór outros Deputados. Acho que tudo 
que esteve ao m~u alcance_d~bater e responder, 
dentro das minhas limitações, eu o fJZ e, esteja 
v. Ex" convicto de que questões que, pOr ven~ra, 
não forani. aqui definitivamente escla~ecidas_ nós 
iremos nos empenhar, para que os membros des
ta Col'nissã_o, os membros do Congresso Nacio
nal, fiquem com todas informações disponíVeis
para que, ao final dos trabalhos, possam apre~ 
sêntar um relatório que venha contribuir para a 
melhoria de situações que aqui já nos referimos. 

De modo que, quero agradecer a V. EX', a todos 
os Membros da Comissão, dos Deputados aqui 
presentes e continuar me c_olocarido, e toda a 
Instituição que dirijo, inteiramente_ à disposição 
desta Comissão e do Congresso para quaisquer 
esclarecimentos futuros que forem cgnsi~erados 
necessários. 

OSR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)
Dr: PaulO, finalizando rUais unià: reuô~o desta CPI, 
goStaria de ~izer poucas palavras. 



Maio de 1988 

V. S• não tem m-alOfes aproxirTtações com a 
figura deste Presidente, não me conhe<:e muito, 
quero lhe dizer que sou um empresário -da Zona 
da Mata, nasci e cresd entre uma toU.ceira de 
cana e um curral de boi, pisando na lama, chão 
úmido, longe da seca, distante de todas essas 
preocupações em relação ao semi--árido. 

Mas agora, nesta legislação, depois de indicado 
Presidente de CPI da seca e tendO estadO em 
contato_ com vários depoimentos, com muitas in
formações e caminhando quase dez mil quilóme
tros, ali por dentro da caatinga, testemunhando 
a fome, a morte e a miséria, nós fOirios fOrçados, 
fomos conduzidos a mudar a orientação, a tônica 
desta CP! que, inicialmente, era mais para averi
guar a questão econômica dos prejuízos causa
dos pela seca, e talvez v. s· tenha -estranhãdo 
as minhas colações com uma preocupação estri
tamente soda!, mas não é bem assim - Volto 
a dizer - eu sou empresário. Mas é que nos 
deparamos, como disse aqui, com um prejuízo 
muito maior e muito mais sigriificativo do que 
os económicos, t:~:ae forãiil os prejuíZOS- sociaiS: 
Três :milhões e melo de mortos na seca de 79 
a 83. Agora, nessa seca mesmo, rro Nordeste, 
tem morrido gente que ninguém nem pode con
tar. 

No Cemitério de Santana do Ipanema, um líder 
sindiCal me convidou - e_u passei uma hora na: 
porta do CemitériO Santana do Ipanema, lá nas 
AJagoas - assisti ao enterro de oito crianças. 
E eu perguntei Se ãquilo acoilteda tOdoS 6s dias. 
Ele me disse: "O Senhor verifi.3 arriarihã aqui!" 

Então, essa questão social tem realmente que 
nos nortear, é muito importante o_ desenvolvimen
to _e_conômic:o, é importante o_ papel da Sudene 
no desenvolvimento económico. Mas nós temos 
que ver- eu pelo menos entendo- que·o obje
tivo maior do investimento social, do investimento 
do Estado é o retomo social. Dai a nossa preo_cu
pação quando vimos o relatório a respeito, o rela
tório desta Comissão que analisou o Firlor. 

O Deputado Ismael Wanderley diz, com muita 
propriedade, que nós não devemos estar olhando 
o passado, coisa de dez anos atrás, quando temos 
tantos problemas pela fre~te a que nos debi:Uçar. 
E_ é verdade/ Mas o que me preocupa, o que 
preocupa esta Presidência não são os desmandos 
de dez anos passados, apenas os lamento, mas 
a minha preocupação é com o que está acont~
cendo agora, por isso estas perguntas: ComO é 
que andam os investimentos do Finar? Como 
é que estão sendo distribuídos? Onde é qUe estão 
as preocupações sociais? O retomo social? Por
que _a verdade é que onde n6s caminhamos, por 
aquele semi-árido, o que encontramos é o capim 
substituindo o boi, o capim substituindo a roça 
de milho, a roça de feijão, o homem substituindo 
o boi, e muitos projetes qUe orlginariarr1ente fo
ram concebidos, visando o social, na verdade, 
têm mais prejudicado o homem, têm mais agra
vado os problemas reais do Nordeste que são 
basicamente o emprego, -à produÇão de a1ini.en
tos, a fiXação do homem na terra. Realmente, 
se formos analisar esses projetas do Finar, como 
aqui foram colocados pela Coinissão, eles têm 
mais atrapalhado do que ajudado o homem do 
sertão. 

Então, Dr. Paulo, foi diante desse quadfOtf-ágico 
que esta Comissão presenciou no Nordeste, que 
o eixo das nossas averiguações se desloc~.ram 
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uril pou-co. Mas é importante, não podemos nun
ca deixar isso em segundo plano, que o· genocídio 
que ocorreu de 79 a 83, um núrnero quase igual 
aO-dOs judeus mortos na Segunda Guerra Mun
dial, volte a ocorrer. A propriedade desta CPI é 
para que genocídio nunca mais! 

Dr. Paulo, muito obrlga_do pela contribuição que 
V. S• acaba de dar a esta CPI, e esperamos ainda, 
ao longo dos outros depoimentos, que possamos 
dar ao nosso Relator condições para que esta 
cPI elabore um documento que possa, efetiva
mente, ajudar aos Governos do BrasiL 

· .M.ui_to obrigado a V. Ex• 

COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO. 

Destinada a .. Investigar o acidente 
com o Césio-137 em Golânla e a política 
de fiscalização governamental sobre ex
perimentos nucleares e material radioa

- tivo". 

-T· REUNIÃO (INSTAlAÇÃO), REAUZADA 
. EM 25 DE NOVEMBRO DE 19Si 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 
-do ano -de mil novecentos e oitenta e sete, na 
sala de reuniões da Comissão de Economia, os 
Srs. Senadores Iram Saraiva, Odacir Soares, Seve
ro Gomes, João Menezes, José Inácio Ferreira, 
José Paulo Biso!, reúne-se a Comissão Parlamen
tar de Inquérito, destinada a "Investigar o acidente 
com o Césio-137 em Golânia e a política de fiscali
zação governamental sobre experimentos nuclea
res e material radioativo". Comparece ainda, Sr. 
Deputado Mauro Miranda. 

De acordo com o preceito regimental, assume 
a Presidência, eventualmente, o Sr. Senador João 
Menezes, que declara abertos os trabaJhos. 

Em seguida, o Sr. Presidente esclarece que irá 
proceder a eleição do Presidente e Vice-Presiden
te. Distribuídas as cédulas, o Sr. Senador João 
Menezes convida o Sr. Senador Odacir Soares 
para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resul
tado: 
Para Presidente: 
Senador Iram Saraiva ................................ 07 votos 
Para Vlce-Presidente: 
Senador LourivaJ Baptista ........ !................ 05 votos 
SEiná4Çl.(Q~icei..t Carne~ .~··· ..... :: ............... 02votqs 

Sãp declarados el~itos, respectivamente, Presi
dente e Vice-Pr~idente, os Srs. Seriadores Iram 
Saiéiiva e-LotiriVal Baptista. 

Assumindo a Presidência,_o Sr. Senador Iram 
SaraiVa aQradece-em riome do Sr. Senador Leu
rival Baptista e no seu próprio a honra com que 
foram distinguidos e_ 9-eslgiJ.a o Sr. Senador Odaclr 
Soares paia relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reu
nião e, para constar, eu, Sônia de Andrade Peixoto, 
Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente e irá à publicaçao. 

3• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 17 DE MAIO DE 1988 

Às dez horas e Vinte·e-_dois minuto_s do dia 
dezessete de maio ano de mil novecentOS e oitetlta 
e ofto, na Sala de Reuniões da Comissão de Agri
~tura, presentes os Srs. Senadores Iram Saraiva, 

Presidente e Odadr Soares. Relator reúne-se a 
Comissão Parlamentãr de InquéritO, Cfestinada a 
"Investigar o acidente com o Césio-_137 em Goià-
nia_ ~ a política de fiScalização governamental so
bre experimentos nucleares e material radioativo". e Qispensada a leitura da Ata da reunião anterior 
que, em seguida é aprovada. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente 
declara abertos os trabalhos. -

OS r. Presidente solicita ao depoente, Sr. ücínio 
Marcelo Seabra, Presidente da Nuclebrás, que 
proceda à leitura do juramento. Em seguida, é 
concedida a palavra ao depoente que, após sua 
exposição, coloca-se à disposição dos Srs. Sena
dores para quaisquer esclarecimentos. 

Continuando, o Sr. Presidente Solicita ao Sr. 
Senador Odacir Soares que assuma a Presidên
cia, para inquirir ao depoente. 

Reassumindo a Presidência, o Sr. Senador Iram 
Saraiva concede a palavra ao Sr. Senador Odaclr 
Soares. 

Finalizando, o-Sr. Presidente agradece a pre
sença c:!o Sr. Licínio Mar<:elo Seabra, Presidente 
da Nuclebrás e, determina que as notas taquigrá
ficas tão logo traduzidas e revisadas, sejam publi
cadas, em anexo, à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reu
nião e, para constar, eu, Sônia de Andrade Peixo
to, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente. 

"ANEXO A ATA DA 3• REUNIAO DA CO
MISSÃO PARLAMENTAR DE /NQUÉRFTO 
DEST7NADA A INVEST7GAR O AODENIE 
COM O CÉSJ0-137 EM GOIÂNIA E A POú
TICA DE FISCALIZAÇÃO GOVERNA
MENTAL SOBRE EXPRII1EflT'OS NUCLEA
RESEMATERIAL ~/Q477VO'; A FIM DE 
OlMR O DEPOIMENTO DO SR. L!CfN!O 
MARCELO SEABRA, PRESIDENTE DA NU
CLEBRÃS, QUE SE PUBLICA COftf A DEVI
DA AUTORIZAÇÍO DO SR. PRESIDENTE 
DA COMISSÃO. . 

Presidente: Senador Iram Saraiva. 
Relator: Senador Odaclr Soares 
(fntegra dO apanhamento ÚtquigráfiCo.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram SaraiVa) -DeclarO 
áberta a reuilião da Comissão Parlamentar de In
gllérfffi-]J~~ôn~Ç<! a investigar o aciderite com o 
Césio~ 137, em- GOiânia. e ajJolíticã de fiScaliZação 
governamental sobre exprimentos nucleares e 
material rã.dioativo. ~ 

HoleJ esta C!Jmissão terá o _pr~er __ c:!e. ouvir o 
Dr. Liclnio Marcelo Seabra, DD. Presidente dei Nu
debrás. Convido-o a participar da Mesa. 

Solicitaria a V.-~ que, d~ pé, fizesse o jura~ 
menta. 

-0 SR. UCÍNIO SEABRA - Juro, como dever 
de consciência, a dizer toda a verdade, nada omi
tindo que seja do meu conhecimento, sobre 
quaisquer fatos relacionados com a_investigaçã_o 
a cargo desta Comissão Parlamentar de lnquérito, 
destinada a investigar o acidente ·com o Cé
si.o-137, em Goiânla, e a política de fiscalizaçãQ 
governamental sobre exprimentos nucleares e 
material radioativo. 

0 SR PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O Dr. 
Uclnlo Seabra fará uma exposição e, ao .térriimo 
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desta, os Srs. Senadores terão o prazo para formu~ 
larem suas perguntas. 

Concedo a palavra ao Dr. Licínio Seabra. 

O SR. UCÍNIO SEABRA - Sr. Senador Iram 
Saraiva,. Presidente da Comrssão, SenãdOr Oaacir 
Soares, Relator, Srs. "Sen.a®J~§, Srs. b_ep~tadõs 
e Representantes da Imprensa: 

Manifestamos a nossa satisf~ção em prestar 
depoimento perante esta CõmisSão Parlamentar
de Inquérito, e esperamos poder adiciOnar_ infor~ 
mações que contribuam para o sel.l objetivo de 
investigar _causas e recomendar medidas que ve· 
nham a evitar ocorrências çom os efeitos similar~_ 
do lamentável acidente radioativo de_Goiânia. 

A oportunidade deste depoimento vem nos per
mitir, tambêm, relatar aos ilustres Senadores de 
forma suscinta os objet~vos e os esforços que 
estão sendo reali~dos pela Nuclebrás-no Progi-a~ 
ma Nuclear. 

Como é do conhecimento dos senhores, os 
objetivos legais e sociais das_ empresas da Gnipa 
Nudebrás não abrangem atividades relacionadas 
com a finalidade de tecnologia nucleãr e de diag· 
nóstico e tratamento médico. 

Não temos_ por esse motivo contn'):)uições ou 
informações a prestar sobre as causas do a.cident~_ 
de Goiãnia ou sobre mE:(:Jidas preventivas que po
deriam te:r evitado a sua ocorrência. 

A Nuclebrás, porém, esteve presente nos traba~ 
lhos relacionados com os efeitos desse acidente 
desde o alerta inicial, ao atendimento às vítimas 
e a descont<!._minação do ambiente. ÀteÍldendo 
à soliCitação da CNEN, a Neudebrás imediata~ 
mente mobilizou seus recurSos _humanos e mate
riais especialiados em tecnologia nuclear para 
atendimento da emergência de G:oiâni.;:t. Durante 
o período desta emergênci~ prestaram coope
ração onze médicos e vinte e oito técnicos das 
nossas equipes especializadas em radioproteção 
e efeitos de radiação ionizantes. _ 

O objetivo das investigações desta <:omissão 
abrange, também, o exame da organização insti
tudonal de norm_a~a_çã_o, licenciamento e fiscali
zação da ub1ização da ener_,gia nudeªr e, dentro 
desse objetivo, entendemos a principal justifica
tiva para o depoimento do Presidente da Nucle-
brás.. . ·- _ . 

Sobre esse aspecto julgámos importante carac
terizar diferenças fundamentais entre a atividad~ 
média relacionada como acidente_ .de Go_iânía e 
as atividades industriais relacionadas· com a gera~ 
ção_de energia nudeoelétrica. N_o caso de Goiânia, 
a energia nuclear ou a_ tecnologia nuclear estavam 
sendo utilizadas COfllO m~fo ou Íll$trumento cuja 
atividade fim era a medidri.a; de forma siinilar 
como procedem, por exemplo, os usuários de 
energia elébica, de gás combóstivel, de petróleo 
e de produtos químicos, em variadas e móltiplas 
aplicações envolvendo riscos individuais_ e coleti
vos._Caracterizã~se, ness~S casÇlS, uma disperçãO 
de usu_ários requerendo um procedimento abran
gente de controle e fiscalização para proteção 
do públicoL 

Nas atividades nucleares para fins de energia 
elétrica, a energia nu<::Iear e a tecnologia nuclear 
são atividades fins concentradas em poucas insti· 
tuições e onde, por princípio e cómo parte inte~ 
grante da tecnologia a segurança tem um trata
mento intensivo e prioritáriO, Essa prioridade pode 
ser aferida pelo volume de investimento que é 
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aplicado em segurança, e que atinge cerca de 
20% do custo global de uma usina nuclear, 

Essas institUições estão sujeitas a pennanente 
atuaçaO autônoma e independente de _órgã9S go
vernamentais com atribuições legais de normati
zação, licenciamento e fiscalização - a_ CNEN, 
a SEMA _e a Secretrâria de Segurança e Medicina 
do Trabalho. __ o _ • • •• • 

~Os_ riscos tecnológicos que podem afetar o 
meio ambiente e o homem não estão limitados 
a energia nuclear. Vazamentos de petróleo, as tóxi
nas mortais da indústria químiça, a contaminação 
do ar e _da atmosfera pelos combustíveis fósseis 
-=-todos já dispararam seus alarmes a nivel mun
dial. 

Estranhamente todavia, há uma aparente acei
tação desses riscos e durante vári~s gerações vêm 
sendo tolerados os seus tangíveis e trágicos efei
tos. 

No entanto, a energia nuclear. sofr~ restrições 
para sua utilização, embora seja, pafadoxalmente, . 
unia tecnologia qu~ inaiS "desenvolveu, em (Juali
dãà~--e Jnte.nsidade, os-meios para sua segurança, 
a sua detecçãô e os ·s.eus efeitos sobre- O orga-
nismo humano. · · -- -

Existem hojé em dia cefca de 400_ central~ nu~ 
cleª-r.es gerando mais de 300 rnilhõe$-de kw- em 
vários países do mi.mdo; quaodo balanceados os 
riscos versus beneficias com aqueles de oUtras 
fontes "' energia nuclear apresenta os melhores 
índices de segurança. 

Essa perfonnacê do fato da te~noiÕgia nu~iear 
priorizar a segurança _e o ·meio ambiente e de 
adotar soluções que minorizam as possiDilldades 
de falhas nos sistemas e a redução e conte.riçª-o 
das cons~@ên,çia~ dél ~õlução de um acidente. 
- U_m p~nto freqüenteffiente uSado .contia a gera~ 

ção de energia nuclear dii fonte nuclear" é- a exis
tência do rejeito radioativo gerado pela fissâo do 
urânio. Quantita_tivamente esse rejeito é extr_a_ordiw 
nariamente rhenor do que os milhõ~ de_ .t_Oriel_a
q~~ de rejeitas lançado~ Qa atmosfera na ut11iz~ção 
do~ co_r!:!bustíveis fóssei$. Por outro lado, o rejeito 
pela UtilizaçãO da eneiQia_ nuclear_~ _passivei de 

serarmazéftado, e·n-ao díspersá no meiÕ affi&ie,O,te' 
ao coritrário do rejeito das usinas_térmicas c.On
v~Si_~~s. A tecnológia já d_esenvolvida, de,alta 
c:onfiabüidade, garante o ãrmazenãmento desse 
rejeito sem prejuízos para o meio ambiente, assim_ 
<::O~<? o·seu aproveitamento para geração de 
~!]o~_rgia e oLrtras aplicações, cuja Iir:'Jítação está 
situada. basicamente em termos econômicos a 
evolução tecnológica e -~i:ohômiç_a permitirá com 
o. ap~~>V_ei~amento energétiCO do urâ__nio ~ dq_ph,Jtô
ni~_e O_i!"a~~mento adeijt.iãdo da pequena parcela 
de elementos transurânt<;ç>s, uin arm"azenamento 
S~g'~.i~c)~~S_!ejeitOS por pe_ripdq _(tà ordem de fQQ 
anos, desfaiendó os arguriiéhtos· ·contrários à 
energia nuclear que profetizam milhares de anos. 

Srs. Senadores: 
. A eConclrn:ía rriuildiai e das nãÇões, individual

mente: que pi'opkiam a grandeza ou a prospe~ 
tidade e bem-estar das populações, estão sujeitas 
a um crescente impacto de novas tecnologias, 
cujO desenvolVírrierito-·é ãCêfifucidamente acele-
rado. --- · 

A eCDnomia industrial está aceleradamente se 
dés'acdpJafldO, rião 56 da &onornia dOS-Pi-Qdutos 
primários como também do emprego de mão_-de~ 
obra; a riqueza e a grandeza dos países passarão 
a ser aferidas mais pelo volume de ~mpra e 

venda de ~ec:nologia do que pelo tradicional Pro-
duto Interno Bruto. · -

Neste cenáríp mundial d~ evol~ão te<:noló~ 
gka, as· vantagens comparativas de mão-de-obra 
barata e ai:;Jyn_çlante, de reservas_Jniner~!) inson
dáveis e de- grahdes terrítório_s para ampla produ
ção de alimentos e nlatéria-prin:ta renováveis ten
derãO a se trahsf9rmar de_ vantagens em desvan
tagens comparativas, caracterizando um verda· 
deiro "colonialismo tecnológico". 
-ASTegrtfrna:~ aspirações de.dE;senvolvim~fltO . .!>?:' 

cial estão_ ine)'(Õ_rav"elinente Vinculadas ao desen
voiVímeilto ·ecOitôrilico naciorlai dentro de um 
contextÕ_ de ParticipaçãO na economia mundial; 
preservados os limites_ ·çe ~ber~rli_a ecõnôml~ 
e_ política. _ _ - · 

_Oesenvolviin~nto" económico nàcioD:al, hoje _e
cada-vez_inais acentuaâamente; requer um esfor· 
ço de ~aceleraÇão do desenyolvi[riento tecnoló
gi<::a, constitui o grande desafio dos países ein' 
deseiwÓlvimento, carentes de poupánçá para in
Vestimentos .e _cpm grandes problemas de distri
buição de renda_e deseqüilíbrios eConôÔlic_os re
Qi6l)àTS. ·pnonz~r investimentos em educação de" 
suas pciJ)UlaçõeS e em~desehvOlvimentoJeçn_ol_ó
gic~ _ _.São fundamen~Hs :a ~~ir. ·· -

Dentro dessa (ealidade de desenvolvim_e~to 
económic-o é que situamos_ a meta de dominio 
da ciência e tecnológia nudea:res nas Suas múlti
plas aplicações na agricultura, na produção e con~ 
servação de alimentos, na indústria, na prospec
ção e pesquisa mineral, na rTtedícin~ na produçãO 
de calor industrial e na geração de en~gia elétric:a. 

O programa que objetiva c_ap_~çitar triCnOiogi
carp_ente _q_ País para atender a uma necessiÇiade 
de geração nudeoelétrj~a e para susteiltár" a mê
dió Prazo' o balanço energético nacional, situado 
no âmbito do Mf.'\E, compõe o esforço nacional 
para o desenvolvimento da tecrl:Olçgía nuclea_r. 

Os cenários de desenvolvimen~o-~conQmic;q do 
País indicam que, decorridos os próximos vinte 
anos, com aproveitamento ecOnómico dei poten
<::ial hidroelétrico, o atendimen~_o aos requisitos 
de energia elétrica dependerá da energia térmica 

· primária. As rec:entes concll,lsões po planejamen
to do setor elétriç:o para o Período de 198812010, 
indicam que, decorridos os próximos 12 ahos, 
as regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste de
verão estar importando enerWa da Região Norte, 
requerendo progressivamente a implantação de 
aproveitamentos hidroelétricos situado~ __ a longa 
distância dos centros consumidor~s- S~ quái~ 
quer conotação de sua inviabilidade,_as possíveis 
in<::ertezas quanto ao prazo de efetiva implantação 
dos grandes projetes na Região-Norte, entre ou
tros fatores que poderão também retardar ou in
viabilizar outros aproveitamentos nas regiões Su
deste e Sul, constituem indicadores positivos da 
necessidade de uril ãcr"ésdmo na participação 
tennoelétrica . 

Essa expansão progressiva da g_eraç_ã.o te_rmoe_
létrica deverá fundamentalmente e.star baseada 
no aj>roveltamento_das resexvas.,.d_~ .u~nio e c::ar~. 
vão. - :-_- -

Ii"ár outro lado, a locallização das reservas de 
_caivão, os-pafâmetros_d~_ <::oinp_etit~da~e econõ--
mk-a_ entre usinas nudeãf~ e -Ç! ~c:~o_,_ assim 
cOriiO os efeitoS sobre o rrieto ambiente, deverão 
fàVorecer yffia crês"cente participação da eriergi~ 
nu~Jear. · 
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Esse cenário de desenvolviinento de energia 
nudeoelétrica é perfeitamente compatível com as 
projeç:ões do indispensável desenvolvimento eco
nômico nacional, consideradas a sua extensão 
geográfica, a sua potencia1idade em recursos na
turais e ser um país que projeta uma população 
superior a 200 milhões de cidadãos por volta do 
ano 2010 

São ilusórias o_u_utóplcas as hip6te5es pOr ~~es 
levantadas sobre a renúncia à tecnologia nuclear 
atualrnente desenvolvida, na expectativa do ad
vento de novas tecnologias supostamente mais 
seguras ou de menor custo. É igualmente ilusório 
admitir-se que o Pais terá acesso às novas tecno
logias ainda mais s_ofisticadas, como a da energia 
por fusão nuclear, sem que detenha o domínio 
da tecnologia nuclear atua1 nas suas múltiplas 
especializações. 

A nível mundial, os 400 reatares em operação, 
os 142 em construção e a experiência acumulada 
em cerca de 4.600 reatares--ano, a especificidade 
de uso e a escassez dos combustiveis fósseis ~ 
constituem inequívocos indicadores da utilização 
da energia nuclear por f!SSâo como uma fonte 
de energia a preponderar no decorrer do próximo 
século. 

O domínio e aplicaçãO desSa tecriologia em 
prol do desenvolvimento nacional pressupõe, no 
entanto e fundamentalmente, um investimento 
que a sociedade precisa suportar, de preparação 
e manutenção de um programa contínuo de ca
pacitação tecnológica, concentrado na formação, 
treinamento e aperfeiçoamento de equipes de 
pessoal habilitado no grande desafio de co;nbater 
o subdesenvolvimento. Pressupõe também que 
a sociedade avalie racionalmente os riscos x bene
ficias da tecnologia nuclear. A energia mais peri
gosa para paz mundial, o meio ambiente e o de
senvolvimento social _é a_ falta de _energia. Há_mais 
de 35 anos os diferentes g6Veffi(;>s da RePública 
buscam atingir progreS-sivamente o ingresso do 
País no domínio da ciência e da tecnologia nuclea
res. Na área de energia nudeoelétrica os primeiros 
passos positivos nessa direção foram dados com 
a decisão de implantação da usina de Angra 1, 
um empreendimento de caráter pioneiro que per
mitiu, sem dúvida, o ingresso real do Pais na tec-
nologia de geração nucleoelétrica. · 

Em 1975 outro significativo ·pasSo lOi dadO, 
na mesma direção, com assinatura do Acordo 
de Cooperação com a República F"ederal-da Ale
manha, dentro de um ambicioso plano de acele
ração do domínio da tecnologia nuclear. 

A conjuntura de dificuldades econômico-fman· 
ceiras que atingiu o País no inicio dos anos 80, 
a identificação de novos potenciais h1droelétricos, 
entre outras fatores,Yieram modificar radicalmen
te o desenvolvimento desse programa. 

A partir de 1985 as metas desse programa fo
ram revisadas, concentrando-se os esforços na 
continuidade de conS'I!l:!_Ção das usinas de Angra 
2 e_3 e nos empreendimentos do ciclo do com
bustível, à exceção da etapa de reprocessamento, 
assim como uma retomada dos trabalhos de 
prospecção e pesquisa mineral. Cabe destacar 
a manutençãC? do Acordo de Cooperação com 
aRFA para transferênda de tecnologia em áreas 
específicas do programa, como instrumento vá1i~ 
do de des_envolvimento tecnológico não confli
tante com os esforços de desenvolvimento autó-
nomo. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) 

O objetivo básico e fundamental do programa 
a cargo da Nuclebrás é promover, com decisão 
e eqüilíbrio, a maioridade de uma tecnologia pró
prlà para o atendimento de um requisito de médio 
prazo de energia elétrica. 

Desenvolvimento tecnológico representa de
senvolver a nacionalização de recursos humanos 
·e __ materiais aplicados em atividades multidisci
pTIOares, tecnológicas e gerenciais em áreas tais 
como engenharia, construção, fabricação de 
equipamentos e operação dé instalações. 

Desenvolvimento tecnológico, quer seja autóc
tone ou por transferência, requer tempo, recursos 
fmanceiros e um mercado para sua aplicação 
com um ritmo de continuidade que justifique e 
motive o engajamento de técnicos e de empre
sáriOs. 

A sofiSticação da tecnologia nuclear, como de 
outras tecnologia.s de ponta, os interesses econô
mlcos e políticos internacionais que a eles se rela
cionam, tornam imperativo esse pré-requisito. 

Um significativo saldo positivo já foi atingido 
na exeCução do Programa Nuclear, acumulando 
um_- impOrtante patriinônlo nacional nessa área, 
esPecialmente concentrado no contt9ente de 
equipes de pessoal treinado, seja nas entidades 
estatais seja na iniciativa privada. 

As dific_uldades que vêm comprometendo a 
execução do programa são somente de ordem 
fmanceira, conseqüência da difícil cojuntura eco
nômico-financeira sendo enfrentada pelo País há 
vários anos e que não discrimina o Programa 
Nuclear - criando constrangimentos gerais de 
expansão e crescimento económico. 

O grande esforço no qual está empenhado o 
MME em relação ao Programa Nuclear, consiste 
em preservar o patrimônio tecnológico já cons-
~í~<?!. COJt?. ~ yi~ão estratégica da indispensabi
lidade dessa tecnologia para a consecução dos 
grandes objetivos nacionais de desenvolvimento 
e maior bem-estar para um maior contingente 
de brasileiros. 

Srs. Senadores: 
O lamentável acidente radioativo de Goiânia 

deverá Contribuir para uma maior conscientizaÇ:ão 
das responsabilidades inerentes ao progresso tec
I'!_O]ógico, indispensável para o nosso desenvo~ 
virilento econômico-sOcial. 

· ESSa consdentizaçãO não deveria limitar-se às 
aplicações da energia nuclear - estigmatizan~ 
d_9~a perante a opinião pública como nociva e 
dispensável. Há inúmeras outras atividades que 
afetam a segurança individual e coletiva e causam 
um volume maior de fatalidades. 

Essa conscietização requer intensificação e 
aprimoramento da educação em todos os níveis 
e da efidência do mecanismo institudonal de pro
teção ao público e ao meio ambiente. 

O SR. PRESIDENTE (iram Saraiva) - Encer
rada a exposição do Dr. Ucínio Seabra, onde in~ 
clusive na sua fala ele deixou claro que entrava 
ha s_egunda parte a que se refere a esta Comissão, 
que é a fiscalização governamental sobre experi
mentos nucleares e material radioativo, mOtivo 
pelo qual, inclusive, S. Ex fora convocado para 
depor perante esta Comissão. (Pausa.) 

Passo a Presidência_ao_ ilustre Senador Odacir 
Soares para que eu possa formular algumas ques
tões ao Dr. ücínio Seabra. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - V 
Ex' tem a palavra. 
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O SR. IRAM SARAIVA - Dr. Licínio, em 
principio, não somos contra as queStões nuclea
res, lógico que todo_ povo que -busca o desenvol
vimento e tende a alcançá-lo não pode prescindir 
desta questão fundamental. Agora, é preciso tam· 
bém que entendamos, e na sua fala ficou claro, 
que passamos por momentos difíceis. Um País 
subdesenvolvido, do terceiro mundo, País reco-
nhecldamente rico no seu potencial de manan
ciais que poderão gerar energía "hidroelétr[ca e 
nos últimos dias fomos su_rpreerididos com uma 
rriatêfia no· joinal FOLHA DE; S. PAULO, do 
dia 27/04, de 88, onde há uma preocupação, não 
só por parte dá imprensa, óias destá Comissão 
e logicamente do País, de que o Brasil estaria 
predisposto e, segundo as _informações que obti
vemos através de"ssa publicação, a entrar em uma 
ery:~preitada de construção de maís quatro usinas 
nucleares. Isso remontaria cifras de aproximada
mente 7.8 bilhões de dólares. 

Assim ·sendo, sobre esta questão é que começo 
a _f9rmar algumas_ indagações a V. Ext A primeira: 
qual o grau de segurança contra o acidente da 
usina de Angra I? -

O SR. _ LICfNIO SEABRA - Senacior, antes 
de responder especifiCãineilte a -pergunta sobre 
Angra I, gostaria de prestar uma informação adi
cional a respeit() das notici?ls vinculadas_pela im
prensa sobre a perspectiva de_ quatro nOvas cen
trªis nucleares. A origem qessa notícia decorre 
do seguinte fato: recentemente fõi terminado um 
planejamento a nível da Eletrobrás do setor elétri
ço - mencionei na apresentação - que faz um 
planejamento de médio e longo prazo, com pers
pectivas de crescimento da economia, da energia 
elétrica, abrangendo um período que vai até o 
ano ?-e 2010. Ness_e plii'lej~mento, foi o que pro
curei dizer, na apresentação original, que está ca
racter!~ad9 que de_ntro do cr~sçirn-_e_nt_o até em 
condições, eu diria são nada exagel-ãdoS, são até 
moderados na economia nacional, caracterizando 
úma situação e, a partir de 2010, todo o aproveita~ 
rhento econômico e elétricO estará feito. Quer 
dizer, o País teria usado todo o se_u potencial elétri
co e econômico. 

O SR. IRAM SARAIVA-Até 2010? 

O SR~ LICÍNIO SEABRA - Exatamente, é 
uma previsão. 

Há, então, dentro deste plano, uma indicação 
de que o País não pode colocar-se em uma posi
ção - digamos em 20 anoS a partir âe agora 
- de aguardar o término, o esgotamento do po
tencial elétrico e a solução para atendimento do 
crescimento do mercado teria de Ser feito funda
mentalmente em bases técnicas. Então, há uma 
recomendação de continuidade do programa nu· 
dear que está em execuçãO: Não há qualquer 
decisão ou orientação de se iniciar imediatamente 
ou partir para algum investimento de novas cen
trais. O que foi dito e confu-rTiado - infelízmente 
a notícia da imprensa não foi muito fidedigna 
....:.. é que, dentro deste horizonte, deste_ cenário 
de desenvolvimento do setor elétrico e dentro das 
perspectivas de desenvolvimento nacional, a ener
gia nucleã"( será uma neces.sfdade- real, para O 
atendimento do mercado elétrico, e para continui~ 
dade do programa tecnológico, após o término, 
ef!l se_quêtlcia, a Ang_ra 2 e 3, estão prevfstas neste 
cenário, até 2G 1 O, mais quatro centrais iguais. 
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Não há, entretanto, nenhuma definição, nesta 
fase atual, sobre os investimentos._Há um grande 
esforço que está sendo. feito de s.e poder ter recu~ 
SOS financeiros para terminarmos inicialrnemte 
Angra 2, que é a primeira prioridade, já que a 
mesma está com 65% do investimento feito, em 
seguida a Angra 3. As outras quatro usinas foram 
apenas uma indicação, está no planejamento, de 
uma perspectiva no cenário de desenvolvimento 
que está previsto até 2010-o programa de conti
nuidade tecnológica, de atendimento do mercado 
de energia elétrica, a p~rspectiva de mais quatro 
usinas, inclusive com um custo estimado de 1.500 
dólares por KW, o que é um preço razoável, cOm-·· 
patfvel com a tecnologia. 

Estou detalhando um pouquinho mais este as
pecto, Senador, porque acho importante o desta
que que estamos dand_o_. pelas previsões do_ de~ 
senvolvimento econômico._ Doze anOs a Partir de 
agora, portanto, na virada da ano 2000, as regiões 
Nordeste, Sudeste e Centto~O~te __ basicainehte 
- acho uma exceção o Sul que supostameriie 
poderia ter o carvão- passam a_ depender, para 
atendimento do mercado normal, de usinas já 
da margem direlta do Amazonas. Isso signifiCa -
o aproveitamento que está sendo feito na área 
do Xingu, completando esse aproveitamento, do 
rio Tocantins, que representa a entrada em opera~ 
ção de grandes sistemas de tl:.&nsmissão_ de longa 
distância, 2.500 a 3.00Qkm. São aproveitamentos 
- como foi dito na apresentação original- ini~ 
cialmente não vai qualquer conQtação de gue se~ 
jam potenciais não aproveitáveis, antieconômi
cos. Mas são empreendimentos de grande porte, 
que podem sofrer, e é natural que possam ocorrer 
atrasos, dificuldades, até que possam ser real-__ 
mente implantados. 

Com isso, então, caracteriza-se a importà.ncii:i 
de o_ País _iião perder esse avanço tecnológico 
que já foi atingido na tecnologia de construção 
de centrais, fabricação de componentes, a-indús
tria nacional de captação de materiais, monta
gem, construção civil, etc. 

Estou detalhando um po1,1quinho, Sr. Senador; 
deixando como fundamental, no nosso entend_l
mento, que o objetivo básico do progrcirila- da 
Nuclebrás, do programa como traçado, não é, 
realmente, construir duas centrais. Está-se dando 
continuidade a um trabalho que será capacitar 
o País tecnologicamente para atender a uma n~ 
cessidade futura, real, com o maior grau possível 
de nacionalização e de independência. Esse O 
grande objetivo. 

Para isso é pre<:iso haver um mercado de apli
cações. Quer dizer, é preciso que haja usinas em 
construção para que a indústria naciona1 continue 
existindo, para que haja engenheiros e técnicos 
que fiquem engajados no programa, etc. 

O primeiro esclaredmento é ~e Sr. Senador 
não tenho preocupação, como o s;. colocou, d~ 
que estaria havendo decisões, definições, entendi
mentos ou compromissos financeiros de investi· 
mentos. Não existe nada com_ respeito a isso. Ê 
um cenárto de desenvolvimento futuro, e hoJe 
o g~de esforço é a obtenção de recursos, para 
~ermmar Angra 2 e há grande dificuldade para 
1sso tendo em vista a situação de dificuldades 
financeiras do País como um todo. 

O SR. IRAM SAAft.NA - Corilplementaria no 
debate com V. Ext mais adiante, mas Já que nesse 

seu preâmbulo, antes de responder à primeira 
indagação, com relação ~ segurança, quer dizer, 
efltáo~ que a informáÇão dada pela Folha de S. 
Pi~:ulo termina se_!ldo especulativa, porque quan
do S, EX' coloca que esses mananciais, esse po. 
tendal que temos para a energia hidrelétrlca esta
riam exauridos, oU começariam a se exawir por 
volta de 12 _anos, aí teriamos que, -automatica
mente; ~de~J,rar na ~rea da energia nuclear? -

O SR.JJCÍNIO SEABRA-Justo. Mas o ponto, 
Sr. seoa::dorL não é uma posição; diria assim ... 

O 'SR. IRAM SARAIVA -Matemática. 

··"O' SR-ucfN1o SEABRA~-Não, não se p~e 
aguardar a extinção, quer dizer, o-aproveitamento 
total e, em seguida, qual seria a solução? Então, 
o programa nuclear tem como objetivo, quando 
chegar essa época, que é por volta de 201 O, pode 
ser um pouco mais tarde ou um pouco mais 
cedo, vai depender muito da evolução econômica 
d-o P9-is. _ mas, quando chegar essa época, se o 
País não dispuser de uma capacitação nac;i9nal 
em engenharia, tecnologia, qual vai ser a solução? 
O País terá que partir para importar, maciçamente, 
usjnas nucl_eares, combustível, etc. 

O SR. IRAM SAAWA- Mas essa experiência 
adqufrimos Cotn -Ang-ra 1, que não terminou sua 
etapa ainda. E começaremos com Angra 2 e 3 
que são para .. 

O SR. UCÍNIO SEABRA- Justamente, Sr. Se
nador, isso é __ que eu queria explicar ão- Sr., dffi
essa ênfase. Angra 1 foi um primeiro passo, inclu
sive no sentido de criar uma capa citação nácional, 
foi um ·passo inicial, a participação da indústria 
nacional foi muito pequena, foi da ordem de 6% 
apenas,_a engenharia nacional também participou 
muito pOUco. Houve mais um avanço n~ tesno
logia, n~ parte de lice_nciarnento, na parte de cons-
trução civil e na parte operacional - - -

Angra 2 e ~ já é outro programa. Então, essa 
tecn_ología e es_sa capa citação não serão at,ingidas 
construindo·s.e_Jlm(l usin,a ou duas. É preciso que 
haja um programa que tenha uma -continuidctde. 
Se_ó Sr. imagirlar uma indústria, tem que haver 
inclusive desenvolvimento na iniciativa privada, te
mos várias indústrias em SãO Paulo, na iniciativa 
privada, que inicialmente se engajaram no pfOgra
ma de construção çle Angra_? e 3 e hoje a nadona
Ji4a.Ção _dos equipamentos de Angra 2 e 3 eStá. 
previsto para 35%, um passo enorme. Mas várias 
dessa_s indJlStrjas, pela descontinuidade da cons· 
trução de Angra 2 e 3 eStão, hoje, ülcfu$ive nos 
proporido cancelãr contratos, eles não querem 
mais continuar. É razoável. 

Qualquer empresário, qualquer iniciativã. PrtVa~ 
da investe mediante o mercado de trabalho e esse 
mercado precisa ter cOntinuidade. Esse é o prõ
blt~ma. Angra 1 trOUxe-ãlQuma tecriologia, Angra 
2 e 3 irão trazer mais, mas esse programa tem 
que ser contínuo. Na construção de usinas, num 
níver mínimo, suportável pela economia, para que 
os engenheiros continuem se dedicando, a fun 
de qUe a tecnologia se desenvolva. Essa é a ~Oilti
nuidade. Estão previstos mais quatro usinas que 
se encaixariam perfeitamente dentro do mercado 
consumidor de energia elétrica, dentro de uma 
seqüência, porque a- prioridade continua sendo, 
evidentemente, do bidroelétrico. É uma pequena 
parcela do mercado de energia elétrica que seria 
atendida pela energia térmica, rrúcleoelétrfca, . 

coro a finalidade de poder criar essa tecnologia 
interna. Proc-edimento semelhante está sE!Ildõ da
do ao-Carvão, para que se crie-u(na capadta-ção 
mais ampla e naciona1, de construção, de equipa
mentos para usinas térmicas, para·o nosso carvão, 
no Sul. 

No que di2; respeito a Angra 1 -V. Ex' pergun
to_u-me sobre o grau de segurança e vou respon
der genericamente. Estive em Fumas que é quem 

-opera Angra 1 -Fumas Centrais Elétricas e neste 
caso a Nuclebrás não tem nenhuma interferência 
ou ne~huma participação direta, este é um pro
grama feito por Fumas diretamente. Estive na 
presidência de Fumas durante 7 anos, durante 
a fase em que se completou a instalação de Angra 
1. Então, poderia dar um testemunho, uma infor
maçâo dos acompanhamentos que foram feitos 
nessa fase. Angra 1 é uma usina_ que tem todos 
os 'dispositivos de segurança reconhecidos pelas 
normas internacionais, com a devida fiscalização 
e acompanhamento da ComisSão Nacional de 
Energia Nuclear. É uma usina que tem todos os 
sistemas de proteção dentro das condições inter
nacionais e usuais de segurança, de qua1quer ou
tra usina nucleoelétrlc_a. Angra 1 tem uma confia
bilidade operacional, vamos dizer uma perfor
rnance operativa que, realmente, não tem causa
do qualquer decepção, mas isso nada tem a ver 
com a sua parte de segurança, porque ela tem 
todos os dispositivos de segurança a nível interna
cional, e se não fosse iss_o ela não estaria em 
operação, não estaria licenciada pela Comissão 
Nacional de Energia Nuclear, que aplica todos 
os-critérios, e regulamentos, para O licenciamento 
de usinas. 

O SR. IRAM SARAIVA- Apenas para esdare
cer, a pergunta a seguir que tenho, ainda a fazer 
versa sobre a questão de seaurança: quais são 
os planos de emergência em caso de acidente? 
V. 5' já deixou claro que nos parâmetros interna
cionais ela mantém esse equilíbrio, mas quais 
seriam os planos de emergência em caso de aci-
dente:;;? · 

O SR. UdNIO SE},e[IA- Senador, vou pedir 
peiiniSsão, porque não posso lhe dar informaçõeS 
detalhadas sobre esse aspecto. Porque estando 
hoje na Presidência da Nuclebrás, _ComO diQe 
iniCialmente, ela não· tem unia participação direta 
nesSes estUdos de operac~onalizaÇão dos planos 
de emergência. 
. Sef que existem os planos que são fundamen
talmente Coordenados pela Comissão Nacional 
de-~nergiil Nuclear, e_ desse pléino participa natu· 
t.:almente FumaS, que tem reSponsabilidade no 
plano dentro da sua propriedade Jmobiljá_ria, va
mos dizer, e fora dessa área há uma atuação da 
Secretaria ESPecial de DefeSa-'Civil em coorde
nação com vários órgãos, o DNER, órgão de Se
gurança PUblica estadual e também das Forças 
Armadas juntos que colaboram. __ 

Não teriho condições ºe informar, em detalhes 
-quais sã_o esses planos e- como é que estão estru
turados hoje, porque 'reãlmertte hão-pãrticipamos 
dessa organização. Eu diria que essa informação 
poderia ser dada à COmiSsão, em lne!tJores Condi
ções, ou pela Secretaria Especial de Defesa G.vU, 
ou talvez pela ComiSSãO Nacional de Energja Nu
clear. Seriam informações até mais- eu diria 
isêritas- porque Fumas é uma parte, ela rtão 
teril realmente o controle nem o comando desse 
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plano de emergência. Esse comando E:stá furidã.~ 
mentalmente, com a Comissão Nadonal de Ener
gia Nuclear que é apoiada por vários- órgãos. 

Lamento, mas não posso adicionar detalhes 
a respeito dessa questão. 

O SR. IRAM SARAIVA - Mas, é imPortante, 
porque a medida que V. ~ nos coloca assim, 
como a Comissão está _cálmiçanda· à Ouvir, já 
vamos começando a conhe_cer quem é quem no 
seta r nuclear no Brasil, por isso muitas vezes reite
ramos determinadas perguntas. 

A minha terceira indagação é com relação ao 
treinamento _da população_ para enfrentar qual
quer emergência. Não sei se o Dr. Licínio teria 
algum esdarecimento sobre Isso, se a população 
vem sendo treinada para qualquer emergência, 
porque estas usinas estão exatamente _em locais 
de núdeos populacionais enormes. 

O SR. UdNIO SEABRA .....:. Dlfiã que, isto faz 
parte de um trabalho que está sendo desenvolvido 
basicamente, sob a orientação da ComisSão Na
cional de Energia Nuclear e o órgão executor 
tem sido a Secretaria Especial de Defesa' Civil. 

É um assunto importante, Senador, e,- re_almen
te, é preciso fazer um esclarecimento jurito à po
pulação. Mas por outro lado, aí já entra a minha 
opinião pessoal, a forma de se _efetuar o treina· 
mente, entendendo como treinamento a simula
ção real de evacuação de uma área, é um assunto 
um pouco mais complexo que tem que ser muito 
bem avaliado; isto cria uma dificuldade, um trans
torno na s_bciedade. V. EX" já imaginou fazer um 
plano de _evacuação reaJ em uma _cidade, como 
Angra dos Reis que é bem próxima, pelo que 
sei a política que me parece está sendo aplicada, 
é um trabalho que vem sendo feito, através da 
Secretaria Especial de Defesa Civil, o de informar 
a toda a população sobre o que representa, quais 
são os riscos e como deve ser o procedimento 
caso haja uma situação de alarma, de emergên
cia, como a população-deve se comportar. Agora 
a execução, propriamente dita, do treinamento 
das simulações é feita através da atuação ·dos 
órgãos envolvidos; _o pessoal de Fumas, da Secre
taria EspeciaJ de Defesa Civil; do Departamento 
NadonaJ de Estradas de Rodagen, tem o proble
ma de acesso às estradas; então, é feita a simula
ção dos agentes que vão atuar em UJ'J\el emer
gência, mas não propriamente com a participação 
da própria população. 

Confesso Senador, não tenho condições_ de lhe 
dar todas as informações detãJhadãS s_obre este 
assunto, é _uma especialidade bastante detaJhada 
que eu diria que a própria Comissão Nacional 
de Energic!Nudear, ou talvez a Secretaria Especial 
de Defesa Civil, do Ministério do Interior, assim 
como ela se prepara para problemas de defesa 
civil, como tipo de enchentes, catástrofes,' de um 
modo geral, que afetam o público, essa atividade 
que é um aspecto ligadO à segurança que se
quer dar à instalação nuclear é a exigência de 
existir um plano de emergência previamente es~ 
truturado e planejado; é um fator a mais de segu
rança nas instalações, ou é próprio da tecnologia 
nuclear. Outras instalações que_ oferecem' riscos, 
as hidroelétricas, barragens, por exemplo, instala
ções químicas, na área industrial perto de São 
Paulo, já houve até addentes, não existem esseS 
planos previamente estabelecidos e há probabi
lidade de haver riscos, de haver acidentes que 
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afetem o público. Por todos os estudos que são 
feitos, um acidente em uma energia nuclear tem 
uma probabilidade muito menor de ocorrência 
do _que o rompimento de uma barragem, o que
ébastante.sério e grave, mas a probabilidade exis
te e, no entanto, não tem um plano previamente 
traçado, aViSoS- ã população de ·como deve ser 
feito o escoamento, etc. são medidas improvi
sadas na ocasião. 

O caso de Goiânia que seria praticamente im
possível de se imaginar que pudesse haver um 
plano q-ue o prevenisse, que tivesse todo um es
quema ã:rmadO- para a PrOteÇão do público, em 
conseqüênda do acidente com o césio, em Goiâ
nia, que foi de grande infelicidade, um acidente 
qUe--talvez aconteça uma vez e nunCa maiS irâ 
aCóhtecer em nenhüm lugãr dO inundo; n1ãS seria 
inviável que a Comissão Nacional de Energia Nu
clear, por exemplo, ou quaJquer outro órgão, tives-

--·se um contingente de especialistas, perto de 1 00 
pessoas - não sei exatamente quantos foram 
preparados para isso, como o Corpo de Bom
beiros, porquanto- incêndios acontecem muitas 
~es - ·âgora, pot um- acidente do tipo N, foi 
coincidência de ser um cloreto de césio solúvel, 
e da forma como ocorreu exigiria que houvesse 
um mecanismo, um esquema preparado de pro-
teção ao público e num acidente corno aquele 
seria realmente muito difícil que isso pudesse exis
tir. 

O SR PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Minha 
preq_cupação é exatamente essa, ligada à Goiâriía; 
foi dado um sensacionalismo _a nível Chemobyll, 
que foi um absurdo para o meu Estado. 

O SR UCÍNIO SEABRA - Certamente foi. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - E:?sa 
cápsula de césio gerou um alarido tão grande, 
e causou tal prejuízo para o Estado, em relação 
à publicidade, que não Iremos recuperar isso tã_q 
cedO. É essa a questão que nos preocupa. Se 
uma cápsula nos levou a isso, o que nos levaria 
uma usina, Por exemplo? Então, a preoCupação 
em perguntar que tipo de treinamento, não seria 
apenas com relação_ à defesa c_ivil, e aos demais 
organismos, mas à própria população ter conhe
cimento, daí a razão da minha pergunta. Como 
a própria população se defenderia? Muda-se do 
local, ou que tipo de conhecimento se_ poderá 
dar? Isso é que eu pergunto ao Presidente da 
~udebrás. -

O 'SR. UdNIO~S:EABRA-Eu achO q~~-~ste.· 
Senador, eu não tenho mais detalhes para lhe 
fornecer._ Há Um tra]?a"tho, que está em execução 
- eu nãO 5ei realmente _em que nível está, feito 
pela Defesa Civil, com o objetivo de instruir a 
popu1ação que vive nullJ~- âre.a ~~ pçxierá ser 
atingida por uffia eventual emergência, explican
do_ o que é energiã nuclear; quais os cuidados 
qUe- aevem ser tomados. Qual a autoridade em 
que eles devem se basear para ter informações 
(:orretas? Por que estão sujetios a um alarme falso 
e evidentemente isso selia um transtorno. Então 
esse trabalho está sendo feito, através de divulga· 
ção, :PalêStras, e o pessoal da Defesa· Civil aQe 
ali, naquela área toda, para_justament~ info_rm~r,_ 
n9 .. c~ de haver um PrOblema-, qual deve ser 

-- o procedimento. As pessoas têm que tomar tais 
e tais precauções, ou ficam dentro de casa ou 
saem, ou vao para um ponto de encontro; enfim, 

é o órgão loccil das populações que se incumbe 
disso. Agora, no caso particular de Goiânia, Sena· 
dor, eu Concordo totalmente com o Sr.: foi uma 
colocação totalmente imprópria e isso está ligado 
a_ um certo ambiente extremamente emocional 
que se dá na energia nuclear. Realmente evolui, 
haja vista o sensadonalismo feito em tomo do 
acidente_de Goiânia, influencia demais, com gra· 
ves prejuízos econômicos para o Estado, e outros 
fatores, que o Sr. conhece. 

o SR. PRESIDENTE (IRAM SARÁIVA) - É, e 
agofa a situação da saúde que começa a ap~recer; 
qUer dizer. domingo, agora mesmo; televisões já 
começam a mostrar os efeitos, e esses efeitos 
eles acontecem bem a posteriori, nós sabemos 
disso, e nós airida não temos uma medicina total
mente voltada para isso e novos estudos terão 
que ser feitOs. 

Mas eu ainda indagaria, apesar de que na sua 
peça vestibular, aí, já havia colocado, mas volta
mos a insistir, porque nós temos um potencial 
hidrelétrico. Então quaJ a justificativa para a cons
trução de mais quatro usinas nucleares, tendo 
em vista que o domínio da tecnologia estaria já 
alcançado com uma usina, tendo emvista o enor· 
me potencial hidrelétrico do País e o custo elevado 
emkw? 

O SR UdNIO SEABRA -· Bom, Senador; 
volto tentando reforçar, até na mirlha- resposta, 
sempre pegando nessa colocação que o Sr. fel. 
que tecnologia es_taria domin!lda com a .função 
de uma central. EsSe é .o ponto fundamental, Se
nador, em que eu- quero voltar -alilsiStir. Quer 
dizer, o programa nuclear que está sendo feito. 
quando se coloca tecnolqgia, Senadort ela tem 
uma Care!cterização que é. a de desenvolver uma 
capacitação nacional, e esta capacitação tem que 
ter uma atividade contínua. Eu posso me explica
melhor. -Para se dominar a tecnologia de uma 
central nuclear, construção, engenharia etc., lVA, 
por exemplo o caso da Nudebrás, fez-se um pro
giâiTta~de treinamento intensO rlas Universidades, 
treinamento no exterior, vários especialistas em 
várias áreãs, nl.últiplas especializações: Agora se 
termino uma usina e dep_ojs daqui a dez anos 
vou querer fazer uma próxima usina, Senador, 
esses homens, esses elementos que foram prepa
rados, _evident~mente, que não estarão mais na 
atividade. Se eu_ der um intervalo entre_uma usina 
e a próxima aonde é que fica essa tecnologia? 
O sen~do t!'!c.nologia não é o conheCimento teóri
co, o _conhecimento científico. Nãollsso está nas 
universidades, no instituto de pesquisa. O que 
se cOloca ~Como o objetivo do programa nuclear 
tecnologia é criar uma capacitação nacional, e 
dej)ois ela tem que ser alimentada, ela tem que 
trazer uma continuidade. E para isso tem que 
haver um mercado em que se a aplique. Se eu 
treinar urna equipe de engenheiros~ se eu motivar 
uma fábriCa de iniciativa privada que, para fabricar 
um componente da usina, ela tem que investir, 
tem que CÇ)mprar máquinas; ela_ realmente não 
irá- fãZef -Iss-O, rião irá Se intereSsãi Para fabricar 
l._lma m;ina. Ou supondo que ela faça e se houver 
uma interrupção de cinctf ou dez anos depois, 
essa tecnologia náo irá existir. 

Não sei se consigo transmitir ao Sr., mas esse 
que é fundamental, que é o grande programa. 
Se a tecnologia fosse obtida, se o objetivo fosse 
construir Angra 2 e _3, todo esse ~~~squema da 
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Nuclebrás não teria o menor sentido. Não haveria 
neces~idade de existir a empresa de engenhMia, 
a Fábnc~ de Componentes Pesados; era comprar 
duas usmas e ponto final, como aliás foi o inicio 
dado para Angra 1 que foi um programa feito 
a partir de 1975, e o que se objetiva é realmente 
com um programa que leva tempo, é preciso 
ter muito investimento, que a médio prazo, quan
do a ne-cessidade de energia termonuclear che
gar, o País poderá atender a essa necessidade 
com um ç:erto. nível razoável de auto-suficiência. 
Essa tecnologia, por outro lado,_ essa auto-sufi
ciência, poderá colocar .o País em condições, i)"j
clusive, de participar do mercado intemaciõrlal, 
conforme o fomedmento_ de sel,"Vi.ços, de equ!Pa
mentos da própria engenharia e no_s tipos de.com
bustivel também. O Sr. falou nas Centrais. Junto 
com a Cehtral Nuclear existe uma tecnologia to_da 
específica e uma indústria @e se organiza em 
tomo desse outro aspecto, que é o suprimento 
d~ c_o~bustív_ei._O combustível nuclear parte do 
mméno chamado c;[Qq do CQr:nbustivel; ele tem 
que ser tratado. Há uma tecnologia envolvente 
enorme. Por exemplo, temos hoje uma fábrica 
qu~ já está. operando_~ forneceu inclUsive a pri
meira recarga para usma Angra 1 na sua e_tapa 
de fabricação do combustív:el, localizada em Re
zende, no Estado do Rio, e é preciso que haja 
wna continuidade. Se uma usina que só dá uma 
recarga de ano em anp, não se justificaria 9,e 
forma ~guma ter uma fábrica para isso. ~preciso 
tpJe hélJa mercado de combustível para ser fabri
cado ou então, essafábrk;a nãg irá existir. 

DaCé que vem ponto fundamental; Senador. 
A tecnologia nesse sentido de tecnologia, cOmo 
sendo aplicação - não é cientiflC01 não- é na 
parte teórica - significa ter a indústria privadá · 
~c~nal investido_ interessada, com motivação, 
Slglllfica ter os quadros de engenharia, os quadros 
de montadores, quadros de obra civil etc isso 
implia em ter l1I1J. mercado de aplicação dessa 
tecnologia e esse mercado tem que ter uma contiw 
nuidade. Daí vem essa colocação das_quatro cen~ 
trais, porque se pararmos, por exemplo, em Aogra-
2 e 3 temos que desmanchar toda a tecnologia 
armada, o pessoal todo irá fazer outras coisas, 
a indústria fecha as SJ..ias instal~ções e se_ daqui 
à dez anos precisar-se de Central Nuclear estare
mos no zero._ voltaremos aJmportar completa
mente todas as instalações e teremos uma depen
dência total externa. Daí por que, não há nenhuma 
moclificação de prioridade do potencial hidrelé
trico. Não; ele é prioritário e continuará sendo. 
A energia termonuclear, embora tenha um custo 
mais alto, é até um çerto nível do aproveita~ enio-_ 
hidrelétrtco -que a partir de um certo momento, 
feitos os melhores aproveitamentos irão custar 
mais caro. A tendência natural que se prevê como 
cenário é qLie as hidrelétricas irão- aumentar de 
custo, porque estamos sempre aproveitando OS 
me~ores custo_s, e deixamos para depois os de 
matares custos. E a tenQêci_a da energia termonu
clear é redu_zir custos desde que possamos apri
morar a nossa tecnologia, dominar mais os custos_ 
e a tendênda. deles é ficarem mais baixos. Esse 
é o ponto_fuhdç!mental. O País não pode esperar, 
esgotar completamente uma fonte de energia, pa- _ 
ra depois pensar na solução. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Mas se 
e1e vem atacando a energia nuclear, autornatica
.mente, embora o Ministro tenha conversado co-; 
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migo, pessoalmente, ano passado, e dito que ele 
entende que a política hidrelétrica é realmente 
-mais eficaz, necessária e o Brasll tem que partir 
para iss_o, porque tem o potencia], ele negou que 
a energ1a nuclear, que seria o ponto básico, fosse 
o fun~ame~. Essa é a preQl:upação. Estamos 
com a Angra. 1 na situação que está 2 e 3 preci
sando de multo r_ecurso e já se anuncia a constru
çã~ de mais quatro, quando na realidade, os ma
nanei~~~ hidrelétricos estão todos ainda por serem 
explorados. - -

O SR. UCÍNIO SEABRA - Perfeito, Sen~clor-. 
É importante o que_o Sr. disse. Toda essa coloca
ção feíta, repetindo para o_Sr. a hidr0elétrica cont:l-

- nua·seJ;ldo a primeira opção? A nuclear· não pasSa 
a ser básica, é uma pequena parcela do mercado, 
não é?_Quando s_e fala em mais 4 centrais, Sena
dor, estamos falando que as Centr@js são de 1200 
MW não é? Isso, daqui até 2.010, coffi o cresci
mento do mercado, é alg_o em que - se o Sr~ 
quiser posso dar o nW:o~ro te~ho q!Je consu_ltar 
os meus dados ~ a energia nUClear fica partici
pando com 7% de toda a geração, então seria 
95, 90% feiW coni. a hiàrQelétricé!. Então, a eletrici
dade continua s~do a prioridade númerO unl. 
Essas 4 _Q:ntrais que estão faladaS; daqUi até 
2.01.0, não modificam o p·anorama mim O aprovei
tamento das hiclroelétricas. 

0- SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Esse 
valor que c_ítamos para -o Sr. de 7,8 _bilhões de 
dólares, confere? 

- OSR.UdNIOSEABRA-Nãof!ZacontaSena
dor, _n:t~s_ é na base de 1.500" dólares/MW que 
é uma estimativa que s_e faz, hoje, na base de 
1300- as 4 Centrais, então seriam 5200.000 KW 
a 1500, se o Sr. pegar o a-proveltanleilto hídrelé
trico com o custo de transmissão, e comparar 
energia gerada a algo abaixo de mil dólares!KW 
que já são_excepcionais, não são muitos. N_o apro
veitamento do Amazonas, por exemplo, vamos 
ter transmissão de alto_ custo. Uma transmissão 
de 2 a 3 mil quilômetrbs. uma tecnologia mais 
avançada, são aproveitamentos feitos em regiões 
sem nenhuma infra-estrutura. O Sr. já imáQinou 
constru[r, hoje, uma assim? É bem claro que não 
quero dizer que não vão ou não devam ser cons
truídas, não, são potenciais naturalmente renová
veis e oferecem condições de competitividade 
também. Mas, apresentam dificuldades e para' is
so o País tem que _ter alternativa, tem que conti
nuar o seu programa, para poder atender corri 
maior base térmic;a A nossa base térmica, exce
tuando o carvão- não podemos voltar a queimar 
óleo, a não ser em casos muito ex.cepcionais-
como está se pensando agora, em certOs resíduos 
de asfalto das ~fmafias çla, Petrobrás, mas não 
unrprograma a nível nacion'a1, queimando pétró~ 
leo; no mundo inteiro ninguérp está fazendo mais 
isso, maS temos o c;arv:ão, não temos outra OpÇão 
a nível nacional. Então, a idéia é levar a Um nível 
que dê continuidade aq_ trabalho, mas são parCe
las pequenas do mercado. O mercado cOntinua 
p~epoÇ~r~ntemente sen.9o ._atendido pela enf:!J"Qia 
h1droeletrtca. ~uma questão de preparar, Sena
dor. Aqui mesmo, na Região Sudeste, há certos 
aproveitamentos s~do questionados. Por exem
plo, há o aproveitamento da usina de Ilha Giãnde,
cham&da Barragerp de Dha _Grande, que fica ali 
perto de Sete Quedas~- que está sendo questio-

-nado pelo Estadõ- de Mato Grosso ou Paraná, 

porque inunda uma área. Há uma grande questão 
de que essa usina provavelmente não será feita; 
por causa do custo, inundação, essas coisas. O 
Sr. sabe bem que esse programa agora é dife~ 
rente. Se isso não for feito, não sei quantos mega
wats, devem ser 1.200, 1-800, que não irão existir 
mais aqui; tei"ão de W d~ algum 9utro lugar. Há 
aproveitam~ntos, por exemplo, no Rio Doce que 
são difíceis. O Rio Doce tem a ferrovia. Tem vários 
aproveitamentos ainda na Região Sudeste e Sul 
que poderão ser adiaàos ou ter_ Custos até mais 
altos do que a energia nuclear. · · 

O SR. PRESIDENTE (~am Saraiva)- Sr. Uct· 
nio, existe liin programa para Oispor dos resíduos 
nucleares produzidos pelas usinas? Qual a meia· 
Voida desse resíduo? Isso aí, exãlãmente_ porque 
tivemos agora umacidente, em que volto a insistir 
é de pequena monta, com o Césio..:137, em Góiás: 
e, agora, quando se fala em usina nuclear esta 
é-~ma queStão que préOcupa a. ~ação. 

O SR. UCÍNIO SEABRA - Perfeito, Senador: 
Vou primeiro dizer que a atribuição legal, a respon
sabilidade pelo estudo desse assunto de armaze· 
namento de rejeitas das usinas, de modo girai; 
não está no âmbito da Nuclebrás. É uma respon
sabilidade, uma tarefa que está afeta à Cótnissão 
Nacional de Energiá Nuclear. Quanto às usinaS 
nuclereas, o que poderia informar ao Sr. é que, 
hQje, a únjca ~sina -em -_operação que·1emos- é 
Angra 1 e os rejeitas da operação estão sendo 
arm()Zen(ldos no próprio local da usina. Os rejei
tas, em que há uma discussão em tomo dOs mes~ 
mos, são os provenientes do combustivel que é: 
utilizado na usina. A usina _opera praticamente 
acada ano; a ca_da 14 !lleses bá uma sUbstituição 
de um terço da carga de combustível. O combus
tível irradiado é o que apresenta índices de radioa
tividade mais ahos e requer cuidados m_ajs espe
ciais. No momento, existe uma rec~rga de Angra 
I, que já foi substituída e está sendo armazenada 
na própria usina. Nos pTqetos de Angra i, 2 e 
3 há previsão de armazenamento na própria usina, 
dentro da própria instalação, que permitem uma 
operação dessas usinas pelo prazo de seis anos 
cada uma. Então, não há um problema de curto 
prazo. A médio prazo, a Comiss~ó Nacional de 
Energia Nuclear está estudando e vai determinar 
os locais e formas apropriadas para armazena
mento. Num prazo próximo-;;;.;...;. em dezenas de 
anos talvez se possa confrrmar isso_--; o que terá 
que ser feito é um armazenamento dos combu_s
tív~s irradiados. Para haver o problema do arrrlà~
zenaméhto dos resíduos chamados de alta ativi
dade, só dep-ois de entrarmos na fase do reproces
samento, -ou do reaproveitamento dó ·urânio e 
do plutônío coino novos combustíveis é que esses 
resíduos vão surgir. Isso está colocado_no tempo, 
os próximos-trtnta a quarenta anos,_ quando não 
haveria preocupação pelo volwne de usinas que 
estamos prevendo. Há o problema do armazena
mento dõS reTeitós provenientes de outras aplica
ções de energia nuclear. Nisso, realmente, não 
tenho condições de opinar, mas acredito que são 
todos eles passíveis de serem armazenados em 
condiçõ_es de tota1 e absOl1,1tã segurança. Para' isso 
a ComissãO Nacional de Energia Nuclear iern a 
necessária- competência. São apenas locais que 
devidamente instalados e Com aS necessárias me
didas de monitoração e proteção, podem ser ins
talados e operados sem qualquer risco, qualquer 
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inconveniente ou qualquer dano, para a popu
lação e meto ambiente. 

O SR PRESIDENTE (Iram Saraiva)- É proce
dente a denúncia de que Angra 1 foi construída 
sobre solo geologicamente inadequado? Houve 
aumento de custo por ne_cessidade de reforço 
das fundações? -- - · 

O SR. UdNIO SEABRA - Não. Com Angra 
1, especificamente, não houve aumento de custo 
pelas fundações. Houve uma grande polêrnica; 
o assunto foi muito discutido, quando se construía 
Angra 2. Esse assunto foi exaustivãmente deba
tido, Senador, numa comissão Parlamentar de 
Inquérito, aqui do Senado, aberta em novembro 
de 1978. Finalmente, o relatório da Comissão foi 
aprovado em 1985. Durante esse período todo, 
houve uma grande investigação, essa materia foi 
muito debatida. Eu-diria que esse assunto foi trata
do não aqui pela Comissão Parlamentar do Sena
do, mas especialmente por alguns órgãos de im
prensa de forma muito sensadonalista. As condi
ções geológicas nas quais estão instaladas Angra 
1 e 2 e será instalada Angra 3, estão dentro das 
normas e das espedficações técnicas internacio
nais e não se justificam essas apreensões e afir
mações que são feitãs, em geral, por pessoal não 
especializado. Inclusive houve uma fase, hoje um 
pouco ultrapassada, chegou-se ao ponto de haver 
wn certo tratamento jocoso da instalação, ao se 
tentar fazer uma tradução, do nome da praia de 
ltaoma. Não sei de quem se originou a tradução 
de que ltaoma representa "terra podre". Aparente
mente não é Jsso. Andamos investigando isso; 
em tupi guarani não significa podre. Mas come
çou daí; foi dito que é assim, foi falado, e ficou. 
As condições geológicas, lá, são totalmente sob 
controle. Admitir ou interpretar (Jue estejamos íris
talando as usinas na Central, Almirante Álvaro AI
berto, em condições dessas, de inseguranças, do 
ponto de vista de fundações ou de qualquer outra, 
seria admitir que tOdos nós, o País inteirO~- a ·co:: 
missão Nacional de Energia Nuclea-r, estaríamos 
fazendo instalações fora dos padrões que ofere
çam a segurança necessária. Isto não procede, 
Senador. Mas houve, iealmerite; a instalação de 
Angra 2 que por ser com fundação sobre estacas, 
realmente, houve um certo custo adicional nas 
fundações. Houve dificuldades à época da cons
trução, houve problemas de cálcu1o de engenha
ria, e realmente houve_ um _custo adicional, em 
relação ao orçamento, mas as fundaç6es foram 
feitas e estão dentro de todas as normas de segu
rança aplicáveis ao caso. 

O SR PRESJDENTE-{Irail-t Saraiva) - Quero 
fazer algumas referências, logo após concluir as 
minhas perguntas. 

A primeir?. questão é a de que, em 1986, o 
relatório da Comissão de Alto Nível para Avaliação 
do Programa Nuclear, designada, em 1985, pelo 
Ministro Aureliano Chaves, recomendava, no item 
IX. entre outros pontos, dois que quero destacar: 
a) criar, no âmbito de Presidência da República, 
a Comissão Nacional de Radioproteção e Segu
rança Nuclear,· que se encarregaria das funções 
normativas, licenciadoras e fiScalizadoras, atual
mente exercidas pela CNEN, SIPRON e CO.PRON, 
cujo presidente seria nomeado pelo Presidente 
da República, com· a Comlssã·o de Semtdores, 
do Senado_ Federal e com mandatos não coinci
dentes_ com os dos dirigentes do Poder Executivo; 
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b) criar, junto à refeiida Comissão, Q Çon_:;.cl_hp 
Deliberativo, paritário, constituído de representanw 
tes do Governo e da sociedade, também nomea
dos pelo Presidente da República. 

Ainda em 1986, a Comissão Espectai, desig
nada pelo Presiden~ da República, para avaliar 
o possível impacto _do acidente de Chernobyl no 
programa nuclear brasileiro, reafirmou aquelas 
duas recomendações, acrescentando a necessi
dade de reformulação do Sistema de Proteção 
ao Programa Nuclear Brasileiro - SIPRON e da 
Comissão de Coordenação de Proteção do Pro
grama Nuclear Brasileiro - COPRON. O objetivo 
de tal reformulaçao seria a ampliação de partici
pação da sociedade civil e de entidades relacío
nadas, direta a indiretamente com a segurança 
das centrais nucleares. . _. 

Considerando essas reiteradas recomenda
ções, quero indagar quais as medidas objetivas 
tomadas para atender a cada uma das recomen
dações citadas? 

O SR. UCfNIO SEABRA- Sr. Senador, o que 
posso informar, não sei se é do conhecimento 
de V. 8', e que, dessas recomendações, uma pri
meira medida foi adotada, a transferência da su
bordinação hierárquica da Coniissão de Energia 
Nuclear do Ministério das Minas e Energia, para 
a Presidência da República. 

QUanto ~s dema~ 1-ecqmendaçpes --citadas por 
V. S•, qUe são to"das conhecidas da Nuclebrás, 
quero colocar a V. Ex!' que são decisões, ou são 
atas que dependem de decisão a nível ministerial, 
a nível da Presidência da República, fundamen
talmente, sobre as quais a Nudebrás não tem 
qualquer acompanhamento, qualquer influência, 
vamos dizer. $e V. Ex" f'D,e perguntasse: os níveis 
seriam ou não desejáveis? Eu diria que sim, mas, 
por outro lado, colocaria, já, como opinião, não 
fundamentalmente necessária, mas que seria de
sejável, e, provavelmente, a sua implantação de
pende de alguma oportunidade ou de alguma 
Oi.Itra rilOfiVação que não é do nosso conheci
mento, porque são decisões que não estão no 
âmbito da Nuclebrás; são decisões a serem toma
das a nível mais alto, do Poder Executivo. 

O SR PREsiDENTE (Iram Saraiva) - Dr. Ucí
nlo Seabra qual é a posição relativa aos outros 
investimentos no orçamento do Programa Nu
clear Brasileiro das atividades especificadas, volta
das, primeiro, para a pesquisa de efeitos bioló-
gicos e de energia nuclear? 
S~undo: e para formação de recursos huma

nos espedalizados no tratamento de possíveis víti
mas, e para formação de recursos humanos e 
desenvolvimento de pesquisa, para proteçáo ra-
diol6gjca e_ d~ segurança "l:l~Jea~? . 

U SR. UCÍNIO SEABRA - Nobre Senador, a 
Nudebrás tem uma parte nesses itens citados 
pOf V. ~. embora o nosso esforço maior s_eja 
féito no sentido da pesqu!sa de desenvolvimento 
na área de sr!gurança das instalações nucleares, 
não apenas para geração de energia elétrica, mas 
na instalação do ciclo do combustíveL Não temos 
nenhum investimentO feito especificamente, no 
sentido médico de proteção de radiação ionizan
tés. Temos um grupo de médicos que aComw 
panha esse assunto,-que se especializa nessa ma
téria, mas não estamos desenvolvendo nenhuma 
pesquisa neaso d!reçõo. o nosso esfOrço na 6rea 
tecno16gfca ~ basicamente quanto à segurança 
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em instalações nucleares como usinas, para esses 
tipas de combustível, e também em proteção ra· 
diológicã, monitoraçãci de ambiente e, natural· 
mente, medidas de prevenção, em relação ao pes
soal que opera nas nossas instalações. 

Quanto à formação de recursos humanos, eu 
diiiã. que estamos numa fase de estagnação nesse 
aspecto. Houve um grande esforço de preparação 
de pessoal e, hoje, a sua continuidade está depen
dendo de uma maior facilidade para continuar 
os nossos investimentos. Realmente, uma boa 
parte do pessoal treinado sabe da importância 
desse assunto. O grupo da Nuclebrás já perdeu, 
hoje, o seu grupo de pessoal treinado, especia
lizado no exterior, representando a ordem de 40% 
de peSsoa1 que se desliQou para outras atividades, 
justamente por causa da falta de motivação, de 
continuídade nos proQramas. A situação de hOje 
não nos está permitindo fazer nenhuma progra
mação de investir novamente na formação de 
pessoal. O pessoal disponível está sendo suficien
te, para mantermos o nível reduzido para as atlvi
dades que estamos podendo fazer hoje. Certa
mente chegará o momento, dependendo da con
tinuidade do programa, que a reformulação do 
programa e a preparação de nova mão-de-obra 
especializada deverá retomar. Mas, no momento, 
estamos investindo muito pouco no treinamento 
de pessoal. 

O SR. ODAOR SOARES -Independentemen
te de o Brasil já estar desenvolvendo uma política 
nuclear própria, depreendi das considerações for
muladas por S. s~. que nós temos duj)Ta neces
sidade de continuar desenvolvendo __uma política 
nuclear. A primeira seria a partir do fato de que 
já temos praticamente duas usinas nucleares 
construídas, uma funcionando e a outra em cons
trução. Em razão disso e também por questões 
de desenvolvimento de tecnologia própria preci
saríamos, não apenas manter a primeira usina 
funCiOõando e concluir a SeQUnda, como tamw 
bém, em decorrência de o Brasil, por ·volta do 
ano 201 o ter exaurido a sua capacidade _de produ
ção de energia, via os nossos recursos d'água, 
teremos necessidade de já estar operando outras 
usinas nucleares. Temos um programa em exe<:U
çáo que, péla necessidade de se manter uma tec
nologia própria em funcionamento, uma tecno
logia em experiência, exercitando p!enamente a 
sua capacidade nos diversos setores, precisaria
mos também de novas usinas até porque teremos 
no ano 201 O, segundo as estimativas do Governo__, 
precisaríamos construir ou ter construído quatro 
usinas em tomo de 1.500 MW cada uma, confor
me o Senhor frisou. 

Perguntaria a V. S' se todos esses fatos, ou 
e5§e fato final, Q_u seja, o .de precisarmos construir 
mais usinas nucleares porque o primeiro fato já 
é consumado, já temos .uma usina· e estamoS 
construindo outra - esse fato já constitui, hoje, 
ümã-decisão de Gov~f!lO? 

0--SR. UC[NIO SEABRA - Sr. Senador, creio 
que não. Não é uma decisão de Governo. É ape
nas um dos dados de um planejamento que, pelo 
que sei, está sendo preparado pela Eletrobrá:s e 
sendo _submetido à aprovaÇão do Presidente da 
República. Certamente, esses projetas, pelo di:r 
positivo constituc!9nal vigente- e pelos novos dis
positivos que a Constituição estabeleceu, serão 
submetidos à aprovação do CongreSso NacionaL 
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Trata~se apenas de um cenário de planejamento, 
de um estudo que está Sl,lportado por várias ra
zões técnic~ e políticas, mas não existe decisão 
alguma. Nós est_aroos fazendo Y.m grande esforço 
para podermos recuperar e terminar a constt~.Jção 
de Angra 2 e, que já está com,_ atraso enorme. 
O custo está ·completamente fora de qualquer 
expectativa. TOdo o esforço que se concentra, 
no momento. ~ para acelerarmos ao rriáximO eSSoa 
instalação. Mas toda ~tividg!d~,_ Sr. SenadOr, como 
V. Ex" bem sabe, tem necessidade de ~er Um pla
nejamento de médio prazo. Essa colocação das 
4 centrais apenas faz parte desse c:~nário de de
senvolvimento. Não é um programa; ainda é um 
cenário de dese;nvolvimento do setor elétrico, que 
prevê a_çonstrução de várias centrais hidroel_é
tricas, prevê o_carvão,t um componente de urP 
todo, mas não tem definição tomada sob con~ 
dições. 

O SR ODAOR SOARES -Do _ponto de .vista 
de se ampliar a capacita.ção té<:nica do Brasil e 
do ponto de vista da necessidade de exauridos 
os mananciais hidroelétricos, quando nós teriaM 
mos que partir para a geração de energia elétrica 
via usina nuclear, pareceMme que, independen
temente do fato de nós t~rmos que aprovar esse 
projeto a nível de Congresso Nadona_i_,_ como 
mandam as normas já aprovadas para a noVa 
Constituição, isso seria frr_e_ver$>el? 

O SR. ÚCINIO SEABRA - Sim, Sr. Senador, 
concordo; mªs é um assunto que! comC)'"tcida 
a argumentação, virá para o CofigteSSO. Elracte
dito que os dados serão p~stan~~ dares e deyerã_o 
levar os Srs_. Congressistas _a realment~ _Virem:- é.!. 

aprovar esse programa. Nã-o acredito que isso 
venha a curto prazo, porque nãO há sentido em 
nós estarmos pensando, hoje, em daqui a um 
mês, daqui a dois m~ses, fazermos uma -enc:oM 
menda de uma nova u_sina, desde que nós esta
mos com uma 60% -prontã, -e nãO sab~mos Como 
terminar, por dificuldades sérias financ:;eir~. Ei-t~ 
tão, é um programa que deve vir a médio práiõ 
e, pelo o que eu entend_o_ ~-não sei exatamente 
como vai ser o detalhe que a lei vai reg_Uiamentar 
- deverá vir como um programa global energé
tico pa"ra que o Congresso o aprecie devidamente. 

Senador, eu queria voltar a pedir licença a V. 
~ para -insistir uri'1 pouco mais. _Se· fiCá!i5e-1}10S 
com algumas usinas em operação apenas, e f!ZéSM 
semos uma interrupção, estaríamos com urna 
tecnologia que vamos chamar de Operação _Q_e 
Usina. Ma_s só isto não basta porque, __ com cu;::onti
nuidade do programa vão ser necessáriaS outr~ 
usinas. A tecnologia não é a científico-têórica; e]a 
significa um mercado, -uma atividade industrial, 
através da qual, basicamente, se pretende que 
a iniciativa privada cada vez mais realmente parti~ 
cipe. É preciso que haja acordo indusbia1 na idéia 
de capital e também de r:não-de-obra. t:::. preciso 
que os engenheiros, os espe<::ialis~s - porque 
é uma tecnologia de ponta - se sintam motiva
dos para formar, treinar, e vir a trabalhar numa 
atividade sabendo que há uma seqUência, que 
há uma abrangência rriuito maior. Isto, aliás, acon
teceu na hidroeletricidade. A hidroeletrlcidade, da 
qual eu participei desde o começo - eu estou 
no setor elétrico desde 1952~ desde os primórdios 
da sua instalação; as primeiras usinas, aqui no 
Estado de Minas Gerai.s no tempo da CEMIG em 
1952, nós impàrtávamos os-desenho$ todos, im-
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portávamos o paraftlso de qualquer instalação e, 
progressivamente; c-oma Continuidade do progra
ma cri~uMse uma-eqUipe da engenharia privada 
nacional, a indústria naCional e, hoje, temos um 
nível de independência e autonomia enorme; esw 
tainos exportando_ a tecnologia. Lá, a figura é a 
mesma, apenas tem que ser dosada de acordo 
com a capacidade econômicoMfinanceira. do País, 
de s_uportar o programaa que seja compatível. 
Mas esSa é a meta furiâalnental, como se fosse 
iiina~'reserVa de mercado", que se pretende, Com 
a parte de_informática, no momento, mas uma 
_reserVá: de mercçido, n_o sentido de_ qUe seja aloca
da Vamos dizer, uma participação do-mercado 
na energia elétrica, a uma geração termoeiét.rica 
ou, no caso, nuclear, de maneira que essa indús~ 
tria e?~sa, progressivamente, sabendo que é uma· 
opção que o País irá necessitar, a partir dos próxi
mõS ãrtos,-para outras hipóteses, que são as duas 

- aventadas. Não vamos abandoná~las, porque a 
--energia solar vai chegar; energia fusão estará af. 

breve. Isso, então, nos parece bastante ilusório 
e não é" o que a maioria dos países está fazendo. 
Basta ver os nossos viZinhos; por -exemplo, a Ar
gentina tem um program8a, eü diria, até, em cer
tos aspectos, mais avançado do que o nosso, 
tem hidroelétrica, te~ R_etróleo, tem gás; no entan· 

, to desenvolve um progrãmaa nuclear; tem-duas 
usínas em operação, uma terceira em construção 
e planejam, em' seguida, fazer uma outra, dentro 
desse objetivo de domínio da tecnologia. 

O' SR. ODÀé:JR SÓARÊS-b fa!Q é o seguinte: 
.6 Brasil, realmente, para_ se tomai-, ou pará ser 
UI;Jla potência nuclear-_parece-me, até, que isso 
não é umà quest~o propcl8ni.ente- de segui-ança 
r'iá:dona1, mas de soberania - o Brasil teria qu~ 
desenvolver uma política contínua no setor, com 
unia Visão ampla, que envolveria todos os seg
meritÇJS que; ·necessariamente, se agregariam a 

_ iss_o, indusive segmentos industriais, a mão-deM 
õbra, a indústria, i pequena e a già.nde 'peça, 
a-usina.. - -

Parece~ me~ e-_isso eStf intiitO: clarO ho}e, incluM 
sive em r~Iaç:ão _à An$1ra 2 - que Um projetO 
desse porte e que, a meu-vef, considerando Os 
objetivos do Br;;Isil seria irr~versível. Hoje ou ama~ 
nhã, teriam os que tomar um programa desse tipo 
praticamente rotineiro no País, como já acontece 
em outros países - Parece-me que, para que 
esse programaa Seja desenvolvido, inclusive com 
bastante autonomia, é imprescindível que o Brasil 
domine totalmente o cic:lo do urânio, Porque fica
ríamos;!ora, como aconteceu ne_sse acordo Brasil
Alemanha, em que foi estabelecida a transferência 
d_e determi~da tecnologia, chego_u o momento 
adequado, os alerriães se negaram a transferir 
e ficamos, de certa forma, impossibilitado~ pelo 
m~nos, em determinado momento. 

Perguntaria ao sr. o seguinte!- na sua viSão, co
ri'!_o _ cie:ntista, com a responsabilidade que tem 
c9__!!10 Presider:_t~ da Nuclebrás, em que prazo, 
a seu ver, teríamoS esse domínio do ciclo do urâ
riiO.-de-mOdo a que pudésSenlOS têr numa· escala 
industrial, que se agregaSse a essa questão da 
soberania, que pudéssemos ser autônomos nesse 
campo? 

O SR. UCÍNIO _SEABRA- Senador, a prirrieira 
cõlóeã.Çãifq\Je qu-eria fazer na sua questão era, 
talVez, fazermos, a títulO de esclaredmento e de 
informação, sobre o acOrdo com a Alemanha em 
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transferir as tecnologias. As coisas, como real
mente se processaram, Senadàr, é _que não houve 
recusa alguma dos alemães, no _acordo com a 
Alemanhã, na transferência de tecnologia. Especi
fic:ament~ nõ çaso a, que V. EX~ se reteriu,-a_g 
_processo-de_en_rjguecirnento, na_ocasião em Qu~ 
se discutiu O acordo ~ estou iofori"nando isso 
por inform_ações de terç_ei_ros: poique não parti
cipei dêSs.:3 fase toda; mas são docu_mentos de 
pessoas que trabalharam nessa fase- nã realidaM 
de, Quando" Se discutiu o·acordo com a Alemanha 
-a intenção da autonomia de ciclo de combus
tíVel é Válida. V. Ex!' tem -roda razão, não basta 
~ter ·a_§_Çêntrãis e ficar numa dependência externa 
cio combustível, poiS criaríamos uma-situação de 
uma OPEP, se dependêssemos do combustível 
i!nPortado, com tecnologia externa-. -

Mas, na ocasiãÕ em que se discutil.! o acordo 
com a República Federal da Alemanbã, houve 
uma fas_e _em que realmente o País pleiteou a 
transferência do processo de ultracentrifugaçâo. 
Mas, antes desse acordo ser .2!-ss_io~do, qu~ndo 
fmalmente foi assinado, ficou claro que a Repú· 
blica Federal da Alemanha não detinha essa tec
nologia isoladamente,_ rnas em conjunto c::om 
mais três países, como o Sr. sabe. 

Portanto, não houye o _ÇQIJlpromisso de tran_s· 
ferir e, depois, o rompimento desse COmprOmisso, 
(?) visto que rião havia,_ então, ~_sa possibilidade 
de transferência do acordo da Alemanha e de 
nenhum outro proCesso para ser usado cOmo 
transferência de tecnologia. Na época, as razões 
que ditaram essa decisão foi fe_ita umã opção 
de, num investimento num empreedímento, de 
risco, iunto com empresas alemãs; se proceder 
ao desenvolvimento do processo jato-centniugo, 
q~e era um processo em fase de desenvolvimento 
tecnológico, não erã Urii" processo simplesmente 
te6rico_. _Ne5$a_(ase~ em 19?_5_, esse processg já 
estava em desenvolvimento em laboratórios, enl 
exj:feriência, na Alemanha, há mais de dez anos, 
de dez_.a quinze anos. 

Então, houve uma opção, <iue foi eSPonffulea, 
foi voluntária, ta1vez __ como a única que existia na 
ocasião, de se_acelerar es&e desenvolVimento jun
tamente_ com os alemães, o Jato-centriTugo. 
-- Esse estudo foi fei~o, esse desenvolvimento fei

to, por uma questão de se afirmàr que reãlm"ente 
a ·parte dos alemães fo~ cumprida, o processo 
desenvolveuMse bastante. Hoje é um prç_cessç t:JUe 
tecnologicamente_ não há nenhuma dúvida. Falta 
complementar alguns dados com a Primeira cas
cata em Rezende. Da parte da Nuclebrás nâ.o há 
a menor dúvída de que o processo é operacional, 
está desenvolvido e vai enriquecer urânio. Não 
há dúvida sobre isso. O- qu-e se- discute, ainda, 
é uma questão de custo em relação a_ çutros pro-" 
çessos alternativos. 
-Em par.idelo, fatos subseqÜfmtes, d.ePois, leva

ram a- Cómissão- Nacional de Energia Nuclear
1 

junto com a Marinha, como, hoje, Jodo mundo 
sabe, a procurar o desenvolvimento autónomo 
da ultracentrifugação, que é um proc_esso que 
não é disponível para transferência de te,cnología. 

Esse desenvolvimento também já atingiu um 
bom nível de suc:_esso e, hoje, os dois processos 
estão sendo complementados, o trabalho conti
nua nos dois pro_cessos, a Marinha continuando 
a desenvol_yer o seu. Precisamos terminar a insta
fação da primeira cascata em Rezende, para, em 
seguida, o País avaliar. Vamos eStar em uma situa-
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ção até de um certo privilégio. Vamos disPor, pelo 
que a Nuclebrás _entende, de dois processos, de 
duas tecnologias: uma de jato-centrífugO, que é 
uma tecnologia que, no ponto de vista da Nucle
brás, não há mais dúvidas, porque ela ·a opera 
e não há difLculdade tecnológica nenhuma para 
funcionamento; e da ultracentrifugação. Depois, 
o País terá a opção de continuar ou de indus
trializar algum outro processo. 

V. Ex" me perguntou sobre o- fempo. Respon
dendo à sua questão principal, eu diria, Senador, 
é dificil avaliar exatamente, mas, voltando um pou
co ao ponto fundamental que abordei aqui, signifi
cando autonomia tecnológica, temos uma auto
sustentação industrial do processamento, porque 
conhecimento teórico, conhecimento científico, 
não há dúvida nenhuma de que hoje dispomos. 
Não tem dúvida nenhuma de que os nossos técni~ 
cos, os nossos especialistas, hoje, dominam com~ 
pletamente, sabem de tudo o que acontece nos 
ciclos dos cornbustiveis, centrais, etc. 

Então, ter autonomia tecnológica, nesse senti
do, significa já termos uma indústria aU.to~sus~ 
tentada que possa traba1har nessas fases todas 
de combustível. E, para isso, senãdor, no meu 
entender, é predso haver uma condição industrial, 
uma condição económica que venha justificar a 
industrialização desse processo. 

Diria qUe- não tenho dados para afirniar com 
exatidão, mas, inclusive, constitui base do progra
ma feito em 1975, que, talvez, na época, foi bas
tante ambicioso - quando atingirmos um nível 
mínimo de quatro centrais e, talvez, um níVel de 
8 a 1 O centrais nucleares, nessa fase estare ri-tos 
atingindo aquelas condições econômkas que, in
clusive, venham a justificar termos essa tecnologia 
desenvolvida e dominada, inclusive, no sentido 
até de exportação. Vai depender do prOgresso 
e da instalação de usinas nucleares, voltando ao 
mesmo assunto: mercado. Porque, por exemplo, 
enriquecimento. Vamos, provavelmente até o fmal 
do ano que vem, meados do ano que vem, poder 
ava1iar os dois processos. Agora, daí, partirmos 
para instalar uma indústria para enriqueChnento 
de urânfo para centrais nucleares, certamente, vai 
pesar o aspecto das habilidades econâmico-fi
nanceiras. Nós que dispomos da tecnologia e se 
por outro lado não a aplicam1os dentro de certo 
tempo vamos perder uma boa parte do interesse 
da indústria, etc. Mas ·a instalação vai depender 
do mercado. Qual é o mercado? Vamos fazer 
uma indústria de algumas milhares de unidades 
de separação. Mas para atender a que mercado? 
É hoje uma das grandes dificuldades, problemas, 
que a Nuclebrás enfrenta. Temor; uma fábrica 
de componentes pesados, como V. Ex' conhece, 
a fábrica-de componentes pesados e centrais nu
cleares lá em ltaguaí. Agora, lutamos com uma 
grande dificuldade porque não temos mercado; 
estamos lutando para conseguir o mercado inter
nacional, que também está difícil. Então, essa fá
brica tem dificuldades. Então, intalarmos uma usi
na de enriquecimento, instalarmos uma usina de 
reprocessamento, mesmo uma: Usina de conver
são, que é uma etapa do dela, a tecnologia estan
do disponível, vai depender do mercado consu
midor, para dar um suporte. Agora, essa continui
dade, quero me permitir faZer um comentário que 
está ligado a Goiânia, acho que é interessante 
observar esse detalhe. Se imaginássemo5 o pro
grama nuclear não ter se desenvolvido, se não 
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houvesse Angra 1, se não houvesse esse empuxo
dado com a própria Nuclebrás, certamente esta
ríanios 'tendo ativldades da áreà da Medicina~ de 
Energia Nuclear. Em outras palavras, esse aci
dente de Goiânia provavelmente teria acontecido 
nas mesmas condições, e se não houvesse essa 
atividade da energia nuclear, os recursos tecnoló
gicos disponíveis para combate ao efeito do aci-

- dente, a coisa seria muito mais grave. Se o País 
estivesse unicamente usando a energia nuclear 
para fins médicos, uma hipótese, esse acidente 
poderia ter acontecido da mesma maneira. E o 
que fOi possível ser feito, com um grande trabalho, 
que merece todo o nosso aplauso e a nossa admi
ração, da Comíssão Nacional de Energia Nuclear 
com o seu próprio pessoal, com o awa1io que 
pudemos dar, com o auxílio que Fumas deu, en
fun, todo pessoal que está basicamente treinado 
ou ·está envolvido numa atividade fora da área 
médica. Então, esse efeito multiplicador da tecno
logi.i e de apoio de um modo geral .Para a socie
dade também tem um significado bastante impor
tante. Dando um outro exemplo desse efeito mul
tiplicador, a Nuclebrás através da Nudep está tra
balhando numa encomenda que recebeu da Mari
nha, na construção de cascos resistentes de sub
marinos nucleares, submarinos não nucleares, 
submarinos tradicionais. Essa tecnologia de cons
trução do casco está sendo totalmente desen
volvida Já pela Nudep, mas ela é possível e viável 
porque existe já uma base do controle da quali
dade, da especialização, de solda e de maqui
naljas que foram implantados para o programa 
nuclear. _ _ 

O SR. RELATOR (Odacir Soares)- Esse pro
grama que o Governo brasileiro pretende desen
volver, que hoje se poderia chamar de um estudo, 
considerando que parte dele precisaria ser apro
vado pelõ COngresso Nacional, referenternente 
à-parte nuclear, ele deve considerar, nas suas pro
jeções, o desenvolvimento económico do País, 
se subtendendo dentro disso o desenvolvimento 
industrial, o desenvolvimento demográfico, essa 
-coisa toda, o que termina sendo inexorável, por
que termina acontecendo, quer dizer, a demanda 
de energia elétrica, no ano 201 O, deve estar dentro 
dos parâmetros estabelecidos pelo Govemó para 
ã COnstrução das hldrelétricas e para a construção 
também das usinas nucleares. Todos nós sabe
mos que a Nudebrás -estaria vivendo momentos 
de dificuldades relativamente aos recursos neces
sários à viabilização dos seus cronogramas da 
construção de Angra 2. Eu perguntaria a V. S• 
duas corsas: primeiro, se essa carência de pou"
pança interna, de reçursos, não terminaria por 
inviabilizar esse programa do Governo para o" ano 
2010, quer dizer, nesse quadro aí até o ano 201 O, 
o que indíscutivelmente tem1iriaria trazendo pro· 
blemas gravíssimos para o próprio País, uma vez 
que parte consideráVel do seU território terminaria 
não recebendo a energia necessária ao seu pleno 
desenvolvimento. 

E. por outro lado, eu queria perguntar a V. S\ 
ó seguinte: quais são as dificuldades que a Nude
brás vem tendo, neste momento, do ponto de 
vista financeiro, para a execução- na fo~:ma do 
seu cronogram.a das. obras de Angra 2? 

. Ó SR. UCÍNIO SEABRA- Bom, Senador, está 
certa a sua colocação. Eu diria o seguinte: que 
deverá haver wn esquema, como V. Er colocOu; 
se _a economia vai crescer, o País vai se desen-

volver em população, indústria e etc. O supri
mento_ de en_ef$~ elétric~_n'? __ de:vido tem_pq, no 
espaço, no tempo, é um pré-requisito fundamen
tal para que isso ocorra. Sem a energia elétrica 
hoje é .n1uii6 diffcil de se· Prevêr um desenVol
vimentO. Então, para essa finalidade deverão ser 
construídas novas usinas, sistemas de transmis
são e distribuição; um esquema financeiro, wn 
modelo financeiro, tem que existir âe maneira 
a que haja recursos para essas usinas e essas 
linhas sejam construídas. E n6s entendemos que_ 
a colocação da usina nuclear nesse esquema de
verá levar em consideração essa necessidade de 
uma capacitação do País para atender uma neces
sidade a médfO prazO, ter um- desenvolvimento 
teCnológico e que de urna formâ ou de outra, 
então;"ürn certo custo adicional depolS dessa im
plantação teria que ser absorvido por um esque_
ma através dos consumidores de energia elétrica 
ou suprimento de recursos, a fundo perdido, pelo 
Tesouro, enfim, um esquema que teria que ser 
armado para que isso possa ter seqüência. Natu
e hoje é totalmente diferente, ela é específica e 
é particular; a principcii atividade da Nuclebrás, 
hoje, decorre de um esquema que foi montado 
há anos atrás, através do qual se previu que a 
Nuc_lebrãs poderia ser transformada numa em
presa, que no caso particular de construção de 
centrais, seria uma construtora de usinas nuclea
res, na base de uma empreitada global, e, ao 
mesmo tempo, a Nuclebrás se colocou na posi· 
ção de financiadora integral deis obras perante 
o setor elétrico, Fumas, particularmente, que é 
a proprietária e será operadora de Angra 2 e 3. 
Esse esquema foj baseado numa hip6fese arma
da em mil novecentos e __ oitenta e pouco, em que 
fundamentalmente era suportado por recursos do 
Tesouro Nacional. A idéia, o modelo que se visua~ 
lizou à época foi um aparte de recursos do Tesou
ro NacionaJ. _ _ç_omplemerttado por financiamento, 
de forma que as primeiras usinas seriam cons
truídas e depois, com o retomo dessas primeiras 
usinas, se faria um Fundo e poderia Continuar 
o programa. Isso não se verificou na prática. A 
partir de 82, 83, fundamentalmente, houve mu
danças radicais na situação econâmica de _um 
modo geral e os recursos do Tesouro Nacional 
ilâo foram mais disponiVeis. Então, dai para a 
frente houve uma sucessiva dilatação de prazos, 
esforços em se conseguir empréstimo em moeda 
externa etc. Esse é, então, o problema que ainda 
hoje aflige a administração da Nuclebrás. Este 
ano, por. exemplq .• temos uma solicitaçãp orça
mentária, que para COJ}tinuar a implantação dessa 
Usina dependemos de recursos do Tesouro e há 
uma situação de combate ao déficit público. Não 
conhecemos ainda qual é o número, mas certa
mente não temos esperanças de termos os recurR 
sos_que_p_ermitam colocar __ essa obra no ritmo 
em que deveria estar. Nós ainda vamos ter um 
ano bastante _dificil e não temos nenhum<\ pers
pectiva de solução para regularizar a construção 
da Central. 

O que está sendo discutido é uma reformulação 
desse modelo junto com o setor elétrico, de forma 
que o setor- elétrico - a Eletrobr~ - volte real:
mente à sua condição de p_foprietária e de opera
dora e passe a incluir nos seu-S orçamentos, nos 
seus fmanciamentos, os recursos nece:ssários pa
ra a construção de centrais nucleares. Esse é wn 
estudo que está sendo feito. 
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Mas. neste ano; a sltua_ção é difícil. Agora, não _ 
é uma situação que disCrimine a Nudebrâs. É 
público e notório- os SrS. Senãdo_res conhecem 
bem o problema - que o próprio setor elétrico 
vive hoje sifuãções muito dificeis de inve;stimento. 

Então, estamos nesse mesmo conjunto e r1um 
grande esforço para equacionarmos wna fo_rma 
de obtenção de recursOs, de maneira que essa 
obra possa ter prosseguimento e possamos rea]. 
mente entrar com essa usina em op-eração no 
menor prazo possível. Essa é uma grande preÇlCU
pação. 

Apenas para fazer uma comparação: Angra 1 
foi terminada e entrou em operação, em 83, final 
de 84, quando começou a operação comercia], 
mas ela levou 12 anos para ser construída. Foi 
realmente objeto de uma grande campanha, prin
cipa1mente da imprensa. Esse fato recebeu co~ 
mentários, tais como: "~ína _que bateu recorde 
mundial", etc, etc... - ___ ___ . 

Bom, com relação a Angra 2, Sr. Senador,já 
estamos hoje com pr~o de _con~ução de l8 
anos, devido a dific_u1d_a~s financeiras. E vamos; 
se não houver uma .reação, se não pudermos 
recuperar essa parte financeira, vamo_s_ acabar a 
construção dessa usina_ e_m 20 anos! O _que é 
um absurdo. Não pode continuar assim. 

Quer dizer, todas_ as_ conseqüências disso serão, 
evidentemente, ônus qu~ terão que ser absorvid.Qs 
e vão se constituir e-m-ª.r9~.fmentos contrário~ 

Então, essa usina hoje_ custa muito mais -ao 
que o normal Só os ct.lstçs financeiros crescem 
de maneira exponencial, como é conhecido. É 
fato que isso aconteça. Há preocupações com 
o armazenamento de equipamentos, há preocu
pações com o pessoal de um modo geral, com 
os técnicos, e como anda a indústria _nacional, 
como relatei aqui. - ·· 

Tem os tido oportUnidade de, em encontros, 
em conversas com vários empresários nacionais 
da indústria de bens de capital ter a manifestação 
de interesse desses empresários em simplesmen
te cancelar os contratos e tratar da vida de outra 
forma porque o programa realmente não anda. 

Então, todos esses problemas são do conheci
mento do Governo Federa]; há um grande esforço 
sendo feito para vencer esses problemas, mas 
há uma dificu1dade geral: faltam recursos Qara 
todas as prioridades. Nós estamos dentro desse 
mesmo conjunto. Mas, precisamos fazer um gran
de esforço para encontrar uma saída para termi
nar a nossa instalaçã_o_ e preseJVar essa tecnologia. 

V. EX' coloç:pu a seguinte questão: h o r\~co 
de dificuldade de recursos? Eu diria que _sim, m"ã.s 
se_ o Pats tem que construir ugjnas para atender 
o seu mercado era preciso ser incluída esponta
neamente, conscientemente, a prioridade de 
construção de centrais nucleares para -viabilizar 
toda essa autonomia que V. S• citolJ e que vai 
depender basicamente o~ ter- essa indústria auto
sustentada por um nível de continuidade deter
minado. 

O SR. RELATOR (Odadr Soares)- O Sr. esti-
marta quantos m~hões de dólares seriam neces
sários para se fazer funcionar Angra 2? 

O SR. UCÍNIO SEABRA- Para Angra 2 b nos
so orçamento hoje in9ica que estamOs precisan
do de verbas da ordem_ de 1 bilhão, 1 bilhão e 
200 rh_ilhões de dólares. 

O valor para f€rminar Angra 2 e 3, num prazo 
qUe -Sera de aproximãdamente, mais cinco ªnos 
peiã frente-; não é tudo de imediato, é da ordem 
de 2 bilhões, 2 bilhões e 200 milhões de dólares 
para as duas usinas. Inclusive toda a parte de 
seiViçtiS "de bens importados tem flJlanciamento, 
quer di_zer, já existem recürsos asseguradOs para 
praticamente 35% do necessário. 

Então; o· ·que Íaltaréalmente são os recursos 
para- financiamento dos cUStos locais. O_ orça
me"ntopara teriTllnar as duas usinas é dessa or
dem: 2 bilhões, 2 bilhões e meio se os custos 
nao fóiém se agravando daqui para a frente. 

A previsão para An9ra 2, se tivermos recursos 
a partir do ano que vem, regularizando realmente 
o-aparte de recursos, Angra 2 não poderá operar; 
é fisicámente impraticável se pensar huma opera
ção antes do final d_e 93:_ Nós já estamos no fmal 
de 93,-Angra 3 está prevista" parã o" final de 9_5, 
e; ·São-- praias bastânte -dilatados. 
- Hâ um aspecto, Senador, que eu queria apro
veitai- tambêm, sempre é' interessante e gosto de 
repétir;-ptincipalmen.te para relembrar e chamar 
a a~nção; ê uma característica importante e que 
riiliita~r vezeS não é bem destacada do fato da 
energia elétrica, a iffipOitánda da energia elétrica 
nO CleSenvofvimento, na soCiedade como um todo 
eu acho que- é um assunto recOnhecido. É uma 
forma de ·energic.r que liãO se pode armaz.enar, 
não é uma energi-a arniazenável. Portarito, nã falta 
da energia e!étrica, há que, depois, se aguardar 
um determinado tempo, que é o tempo neces
Sáric/ pãra se cCmStrU.íi' üiTiãTonte ~de geração e, 
dependendo do tipo de geração, é uma falxé'!; aí 
de cirlco a dez anos. Não é um insumo, vamos 
dizer; para o desenVolvimento que se possa resol~ 
ver, dispondo de recursos, por exemplo, de uma 
impôrtaÇão. lmportawse o ferro, importa-Se o a1i
memto, mas energia elétrica não é passível de 
ter esse tratamento. Portanto, issO é mUito impor
tarit~ pOrque a_ faltac_ de energia e\étrica, ou a falta 
de decisão para uin inVestimento com a devida 
antecedênçia vai levar a uma sltu"ãção de rac::;ionaw 
mento o ti "-de reCessão ao consumo, ou, -então, 
a injpedir que o desenvol\dmento se -proceSse. 
_ Outro_ aspecto muito importante, é que a ener

gia elé.tdC:a pesa no custo dos produtos industriais, 
de uffi modo geral, na faixa de 3 a 4%. A fa1ta 
de-sse_ insumo, que onera, ou que influencia no 
prodUto 3 a 4% deixa realmente de pi"oduzir um 
efeitO econômico enorme. E não é muito difici1 
imaginar o que poderia ser um racionamento de 
energia, riO nossO Pais hoje, -na região central, 
aqui, d_o Ri~ de Janeiro, São Paulo. Aliás o Nor
-deste sofreu, há pouco tempo, esse racionamen~ 
to. Um raçionamento de 1 O%, hoje, em metrô
j:)Oles do Brasil, as conseqüênci~ disso seri?lfTl. 
rea1mente, altamente prejudiciais ao País, do pon
to de vista econômico e inclusive social. 

EntãO, a energia elétrica tem realmente essa 
caradeiístlca eSPecial: é preciso haVer deç:isões 
e investimentos no devido tempo; se ela é gerada 
simultaneamente ccim O consumo, e não havendo 
a disponibilidade da energia elétrica, não há recur
so a ser ãdotado, a não ser reduzir o consumo 
ou evitci.r que esse conswno cresça 

O SR. REU\TOR (Odacir Soares)- É. O fato 
fufldamental neste momento é que há uma d,efa
.sagenl muito grilnde entre os investimentos --ne
cessários e os investimentos que estão sendo efe
tivàffiente realizados no setor elébico erri geral. 

Agora, lá no caso de Angra 2-e Angra-3, no 
caso da Nudebrás, qual é, para 88, a sua previsão 
orçamentária? Qual seria, aliás, ·a ~úJ.ã-efetiva ne
Ce-ssidade? A sua previsão orçamentária e aquilo 
que, efetiVamente, vem sendo repassado para a 
Nuclebrás, para ser aplicado nas duas usinas? 

O SR. UCÍNtO SEABRA- Bom, Senador, vou 
lhe dar um resumo para lhe mostrar a situação 
realmente como é. - . -

Nós, no final do ano passado, J987 ;· n!'; época 
apropriada de preparar os orçamentos de todas 
as empresas estatais- nós também preparamos 
o nosso orçamento _--:- e previa uma execução 
normal do nOsso programa, dentro das priorio
dades que estavam no ano passado, na _Nucle~ 
brás. foi_felio um orçamento, que na_quela época 
as instruções eram para fazermos Um orçamento 
na base de 60% _de infl_a_ção para 88, era a época 
que se vivia. Bom, flZemos esse orçamento, no 
qual as nossas _necessidades estariam cobertas 
corria uma necessidade de recursOs do Tesouro 
Nacional, que complementaríam a nóssa receita 
própria e a parte de bens e_ serviços importados, 
que são financiados~ ]"ambém, admi_tindo uma 
rolagem praticamente integral dos serviços da dí
vida da Nudebrás, havia uma necessidade de re-
-Cursos do T esou(O, que equivalia, para dar uma 
referência de moeda _estável, dólares da época, 
na base de 60%, equíValia, na época, a 25 bilhões 
de cruzados: 

Bom, no primeiro eXame feito pela Sesi, dentro 
dos níveis gerais de investimento que deveriam 
ser feitos, ·ror-alocado, então, no çrçamento da 
União, o equivalente a 300: ·milhões de _4ólar~s 
que, na época, eram 20 bilhões de cruzados. EsSa 
proposta veio ao Congresso, foi aprovada, mas 
em seguida nós tivemos ~sa retomada inHado-
nária bastante acelerada, vamgs dizer, ~ntão, a 
partir de janeiro, fevereiro, essa nova situação foi 

_ identifiCada e passamos a estimar a Inflação ~m 
níveis diferentes. Hoje está sendo estim~çia em 
6 ou 8%, portanto, 1 O vezes mais alta, mas a 
nível de hoje a nossa previ~ão, que está no orça
mento da União, são aqueles mesmos 20 b_ili)ões. 
Então, aqueles 300 milhões de dólares da época, 
em valor rea1, hoje, representam um teta de QO; 
80 milhões de dólares apenas. 

Já estamos no meio do. ano, num períodq de 
ciliSó\UtaCõfitenção geral de despesa_s_ até agora, 
e _es):amos discutindo e fornecendO dãaos à -ses_t, 
ao Ministério da F_aze:oda e à S~plaÕ e estamos 
aguardando, agora, a revisão orçamentária da 
União, do orçamento da União, que está para 
ser feito, e aguardamos algo em torrio de 20 bi~ 
lhões de cruzados, mais ou ni.enos, 20 ou 25 
que seria uma espécie de mínimo para tnartter
tliOs -as~prõgramas ·em andame_nto, embora já 
com novos atrasos. A manutenÇãç Sinlplesmente 
do recurso orçamentário previsto ~e ·20 bilhões 
de cruzados originaiS, valor histórico, significará 
qUe teremOs rle interromp-er todos Os contratos, 
porque serão insuficientes:-- --

Essa é a perspectiva para 198& 
Creio que para 1989 há ainda uma perspectiva, 

não sabem ainda como vai se.r, vai depender desw 
se entendimento c~ln o setor elétrico, fundaffieil.
talmente, -e estamos c:hegalldõ-ã uma conclusãÔ 
que -é válida de que, realmente, uma obra do porte 
de Angra 1_" ou 2, construções de usinas, não po~ 
denl dePéilder fuildamentalmente, como é hoje, 
de re.cursos do T escuro. O País tem várias priori-
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dades e o orçamento, como é natural, o orça
mento __ d.a União não tem esquema de Uma pro
gramação plurianual. Parece que a nova Consti
tuição pretende estabelecer orçamentos pluria
nuais. Então, Cada ano _é um orçamento espe-
cífico. -

Agora, já no novo governo, desde 1985, esta
mos em 1988, tem sido assim estes últimos 3 
anos. Realmente, saiu_um pouco de díntielro, um 
certo recurso no-prinCipio do ano, aguarda, aguar
da para ver como é que vai ficar. Daí a pouco 
sai mais um tanto nó final do ano. E uma obfa 
dessa, plurianual, não pode ter seqüência dessa 
formá- Então, há grande prejuízo. 

A ordem de grandeza é essa, nobre Senador. 
Traduzido em dólares, seria um programa de 300 
milhões de dólares e estaríamos com praticamen
te, 150. Em relação àS-necessidades que original
mente tínhamos, desde o início do ano, para colo
caro programa na sua foi' ma de execução normal, 
representa uma redução da ordem de, pelo me
nos, 50% do ritmo desejável. Mas, é o realista, 
é o viável, estamos conscientes disso, dentro de 
um esforço geral que está sendo feito, valnor fazer 
o máximo para equilibrar a situação- e, para o 
ano que vem, termos uma perspectiva melhor. 

O SR. RELATQR_(OdacirSõares}-.Essa previ
são de conclusão de Angra 2 e 3 ·pará ·-1993 -e 
1995, levando em consideração .... 

O SR. udNIO SEABRA -Já com a redução 
deste ano e numa hipótese de que a partir de 
1989~ no início de 1989;·h~ja um fluxO re9ufãr 
de recursos. É uma hipótese. Estamos lutando 
muito para a conscientiiação g~r~l da importância 
de haver isso, parqué-como o ·Ministro costuma 
dizer. "Obras inacabadas são altamente inflacio
nárias". É Uma 9rande verda-de e esSa é uma 
delas. Nós estamos com 65% e há ain-da illulio 
o que fazer. É uma exploraçãO produtiva, nós esta
mos falando de 1 milhão de kw. Uma tecnologia 
totalmente diferente. da aplicada em Angra l, te
mos a participação direta, a garantia técnica do 
pessoal da Alemanha e as usinas construídas, em 
operação, com essa tecnologia estão ai mostran
do uma performance, realmente, muito boa. 

O SR. RELATOR (OdacirSoares)- Esse. aCor
do Bras1l-A1emanha eJe vem sofrendo, já há bas
tante tempo, uma campanha muito grande, inclu
sive de setores expressivos da opinião pública e 
essa coisa toda. O que o Sr. destacaria de positivo 
e de negativo nesse acordo e, particu1armente, 
na sua execução? O Sr. acha que esse acordo 
poderia ser repetido com outros países ou ele 
precisaria sofrer modificações substanciais? 

O SR. OC!NJO SEABRA - Senador, issO daí 
é uma variação quase abaixo do valor, quer dizer, 
do acordo feito com os alemães, em que o obje
tivo fundamental foi um programa de transferên
cia de tecnologia, como uma etapa de se procurar 
o desenvoMmento próprio, enfim, um certo nível 
de autonomia tecnológica que foi a partida. 

Então; basicamente, ele estabeleceu que a tec
nologia seria ·transferida para nós dentro.de acor
dos que foram assinados depois, acordos comer
ciais e contratos comerciais negociados com em
presas alemães. Então, de um modo geral, a apre-
ciação que faço é que foi uma medida realmente 
acertada e que é uma maneira de acelerar, vamos 
dizer, o desenvolvimento tecnológico nessa área. 
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~eh~ que por dever de justiça a gente deve 
diz_er_9ue se os r~sul!ad~ que foram programa
dos no acordo são reduzidos, porque as usinas 
não terminaram, a única coisa positiVa ou real 
~e ,se, obteve; até agora foi que a Nudebrás já 
rei a sua entrega da primeira recarga de Angra 
1, como ·m-~flÇiQnei. aqui, com a tecnologia dos 

~ a1emães; foi um produto já entregue e faturado 
comerC!almente, então com uma fase concluída. 

Agora. a principal responsabilidade, a principal 
dificuldade para esses atrasos decorrem não da 
cooperação dos alemães, mas dos problemas 
nossos; dos problemas domésticos e, fundamen
talmente, problemas financeiros. Quer dizer, a 
contrapartida que preciSamos- colocar, o prob!e
lna.Angra 2 é típicO, o atraso na primeira cascata 
de e_ntjqu_ec~roentq taroPém é típico. Apenas não 
temos .tido, não tem sido possível devido às dificul
dades gerais e.financeiras, nã'o tem havido a con
trapartida de custos locais de nossa parte. Então 

-isso tern __ atr.asado osistematicamente todos esses 
empreendimentos. 

Naturalmente, houve uma conotação comer
cial evidentemente de parte da tecnologia a nível 
de laboratório, a nível científico, como já está 
acontecendo no acordo com a Alemanha. Temos 
O n()ssó CentrO de Desenvolvimento Tecnológico, 

· em Belo HQrizgnte, temos vários cantatas e temos 
-iofi:VêrlioS na ·_área -ae pesquisa científica, que é 
feita s.em nenhum ónus, quer dizer, não há ne
nhum propósito comercial. Apenas, o nosso pes

- soai .quando vai à Alemanha tem as despesas 
custeadas por nós, e quando o pessoal da Alema
nha vem_aqui, a gente tem urna pequena partici
pação na despesa da viagem, mas fora isso há 
um livre intercâmbio e_ há uma cQoperação a n1vel 
científico. 

-:..Naturalmente, que na fase de transferéndct de 
knOw hoW. de projetas, de desenhos e informa
çõe-S téCnicas, porque tsso exige uma Condição 

· comercial, que foi negociada na época, e está 
se pagando por isso, com essa transferência. O 
acordo tem sido também criticado, às vezes, pela 
forma como foi dada a participação dos alemães 
nas empresas como Sócios ou como capital de 
risco. 

PéiO- qUe estOU lnf6rriiado, são argumentos já 
vistOS~ ~ posteriori, não participei das negocia
ções, isso foi também uma exigência do Governo 
brasileiro, que tem sua razão, tem sua explicação. 
Nem programa de transferência de tecnologia es
taria muito mais resguardado ou teria mais chan
_Ce de ter bons resultados, se além da transferência 
-~---!3~_negociada de uma forma comercial, as 
empresas alemãs também fJZess_ern parte do capi
tal de risça e participassem dos resu1tados, etc. 
Isso também foi urna parte que foi exigida pelo 
Governo brasileiro. 

De maneira Q!J.e, eu diria de um modo geral, 
há, naturalmente, algumas outras pequenas alte
rações ou pequenas modificações que poderiam 
ser feitas, mas o modelo é útil, tanto que ele foi 
praticamente - não vou dizer copiado - mas 
ele tem uma semelhança muito grande, é um 
acordo que foi feito com os argentinos, a Argen
tina fez um acordo semelhante, através do qual 
há uma empresa de engenharia, há um desenvol
vimento Feito por transferência de tecnologia. 

Há uma outra grande discussão, Senador. Va
mos fazer o nosso desenvolvimento próprio, a 
União vai transferir a tecnologia. Aí é uma discus-

são mais ampla, onde a tecnologia é disponível. 
é um processo de se avançar e tentar adquirir 
essa tecnologia ao invés de tentarmos um desen
Volvimento próprio. Os países mais desenvolvidos 
têm feito isso na ·área nuclear, corno é o caso 
da França, é o caso- do Japão. E~sa tecnologia 
de centrais nucleares, a França, por exemplo, c o· 
meçou, de[miu, finalme.nte, eles tinhãrn natural
mente toda a competência para desenvolver os 
seus próprios projetas, mas a opção para o desen· 
volvimento do programa francês, quando entrou 
em ritmo mais industrial, mais definitivo, foi por 
uma associação e coffipra dé tecnolOgfa por uma 
empresa americana. O japonês e~~- _faieri.do a 
mesma coisa, é o mesmo tipo de trabalho. Então, 
a transferência de tecnologia é, tamb~m. um ins
trumento válido, ela tem que ser _bem feita, bem 
negociada e há áreas justamente onde essa trans· 

. ferência não está à venda, não s.e: c;ons~gue, va~ 
moS dizer, transferi-la~ Aí, nã_o há. outra opção a 
não ser, realmente, o desenvo:Iyim_en~'? própr~o: 

De maneira que, de um modo geraJ, Senador, 
eu diriá que urna coisa tem o seu lado positivo. 
Houve, na época, um motivo que deve ter levado 
a isso, que foi muito ambicioso e, _então, com 
isso; a~gente previa uma situação de '8 centrais 
e um programa acelerado e, depois, se provou 
realmente inviável. por razões de fato. Algumas 
coisas ficaram construídas um pouco na frente: 

·a-fábrica de componentes pesados é o exemplo 
tipico. Ela foi construída dentro de uma hipótese 
de ter outras centrais. Se as outras centrais não 
puderam ser construídas, então, temos uma fábri
ca, hoje, que estamos tentando ver qual é o pro
cesso de manter essa tecnologia. 

Houve, realmente, mudanças no programa que 
está, colocado numa revisão completa para um 
programa mínimo. Eu diria que, em Minas Gerais 
o·esquema de transfei'énciâ d~ tecnologia, o acor
do com -os alemães, eu diria que ele não é vanta
joso para o Brasil, eu digo, ele foi um bom acordo 
com benefícios e com vantagens para os dois 
lados. 

O SR PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Eu que
ria agradecer ao senhor pela exposição brilhante 
que fez e as respostas que acaba de oferecer 
ao Relator e, também, ao Presidente. 

Vamos dar continuidade, posteriormente, ao 
nosso trabalho mas, de certa forma a exposição 
que o Senhor acaba de fazer, aqui, foi muito pro
veitosa e eu queria agradecer. 

O SR. LICfNIO SEABRA - Pois é, Senador, 
eu não só me coloco à disposição da Comissão, 
para qualquer outro·dado e a equipe da Nuclebrás, 
Senhor Senador, se pudermos ser úteis para pres
tar qualquer esclarecimento ou qualquer outra 
informação, queria que o Sr. se sentisse completa· 
mente .à vontade para nos contactar e será um 
prazer podermos cooperar com a Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Dr. 
Licínio, antes de encerrar eu pretendia fazer uma 
última indagação. 

O SR. LICfNIO SEABRA- Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Ela 
se prende mais ao próprio sensacionalismo que 
se vem dando, através da imprensa, por todos 
esses atas e fatos, ligados à exploração da energia 
nuclear no Brasil. E, uma pergunta que me fora 
feita por um jornalista, há dias atrás, para que 
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sempre reiterasse às autoridades -_e_l)~da me
lhor do _que V. Ex" que preside a Nudebrás -
para nos responder, por que as grandes nações, 
principalmente as nações de_senvolvi_das, na pes· 
quis_a e, também na exploração nuclear, estão 
abandonando-os grandes reatares, e o J;3,rasil, ago· 
ra, principalmente ao anunciar- embora quando 
o Senador Odacyr indagou e V. ~ foi muito pre
ciso -:- de que não se trata de determinação de 
Govem_o, já, a ç:onstrução \1e_r:nals 4 ou 5 usinas 
nuc:leares, por que é que estão abandonando, e 
o Brasil, de repente, ainda, com um potencial 
hidrelétrico _enorme;- apesar da previsão depois 
do ano 2000 de já não t~rem as mesmas condi
çõ~ - por que _é que nós insistimos ainda em 
manter a polític:a de exploração de usinas nuclea
res? 

O SR UdNIO SEABI<A - Bom, Senador, a 
colocação que o Senhór está fazendo é a d~ que 
os grandes países industrié}!izados estariam aban
donando os grandes projetes nudeares. 

Gostaria de dizer o seguinte: a França não está 
abandonando, continua a Rússia, plenamerite 
consciente dos projetas nucleares, o Japão está 
num programa intenso, colocando a nivel mun
dial algumas situações muito particulares, é o ca
so da Suécia, por exemplo, que teria feito uma 
opção por um referendum popular de não conti
nuar, paralisar as usinas nucleares. É uma defini
ção tomada a título de referendum, não sei o 
que o governo sueco vai fazer, mas, há um investi
mento enorme que ela tinha enfrentado para 
substituir uma fonte de alternativa de geração que 
ainda não ~te. 

A Alemanha continua, não tem nenhuma defmi~ 
ção de abandonar a questão nudear, a Inglaterra 
está agora retomando, ela tem um prograrria in
tenso, de energia nuclear; os Estados Unidos são 
um caso particular. Eu diria que a Alemanha está 
com um sistema mais lento. De um modo geral, 
salvo casos como o da_Áustria, pç:>r exemplo é 
outro caso excepcional em que houve referen~ 
dum popular de uma usina pronta, deixou de 
ser operada, sem nenhuma col)otação de c:ritica, 
evidentemente, uma autonomict_total, uma sobe
rania total do povo austríaco, mas que passaram 
a importar energia nuclear do país vizinho que, 
sob o ponto de vista d~ risco é a meSma çoisa, 
a energia nuclear em riscO não tem frOnteira, er:t
tão criando 1,1ma dependência, Úma situação um 
pouco estranha, realmE:nte. 

De um modo geral, e~es países Como os Es_tá
dos Unidos, a Alemanha, o que está se verificc:~ndo, 
na nossa interpretação, ê que estes patses estão 
com as suas economias crescendo menos e com 
os programas que foram feitos de conservação 
de energia, eles estão com mais tempo para prog.. 
seguir na instalaçãó de novas centrais de geração. 
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E, essa_constataçáo é que, se o mundo, <:orno 
··-um tOdo, Para se deseil.volve_r, vai continuar preci

sando- ·çie energia elétrica. passando pelas fases 
lod.ÇJS ele conservação;-nâC? há opção. Quer dizer, 
carv;3ç_é_ uma opção e com todos_ os. inconVe
nientes -de_ meio ãnlbiente etc, etc., investimentos 
mais _àitos, tão fora da fissãO nuçlear, quer dizer, 
ou qu~iinam combustível f6ssil ou Vão na fissão 
nuçlear ,_ não há outra opção, não existem outras 
hipé>_teses. - - --

Então, são países que podem se dar a esta 
-posição de adiar projetas nucleares, porque, inlcu
sive, eles têm o domínio total dessa tecnologia, 
têm a indústria toda deserivolvida, eles podem 

~ diminuir e retomar à hpra que quiserem, não há 
problema nenhum. 

De maneira que- eu diria, em prirrieíro lugar, 
que talvez ~sa afirmativa ou essa indicação- de 
que grandes países desenvolvidos estão abando
nado, não estão mais desenvolvendo energia nu
clear pelos reatares, grandes projetas nucleares, 
ela é muito específica para poucos países, quer 
diler alguns patses com conc:;li_ç_ões muito especí

" ficas; A Suécia ê um caso, a Aôstria ê um caso. 
_ Rrecentemente houve um problema na Itália, não 

me niCordo bem como e~ a situação na Itália. 

- De maneira que, a grande maioria dos países, 
e eu citaria apenas: Inglaterra, Fra_nça, Japão, Bél-

- gica, Rússia e aqui na Amêrtca Latina, Cuba está 
para entrar cbm energia nuclear; México tem uma 
usina pronta para operar daqui a pouco; Argentina 
continua no mesmo programa, no nosso progra
ma; na Ásia, a China_~stá entrando para valer; 
fndia já tem desenvolvimento nuclear, temv;trias 

- usinas e está programando fazer -mais. · 

Então, eu diria que não há opçáo, acho que 
existe um es(orço de aprimoramento da tecno
l~ia para reatares que venham a ter níveis de 
segUrança maiores. Mas, não há opção. Eu diria 

_ que a opção para -gerar energia elétric:a, hoje, em 
escala nacional, a não ser de diversidade o carvão, 
asl)im de uma maneira _geral, a nível nadonal, 
a únlca_opç_ão de te_cnoloiJia desenvolvida_ é a 
flssãO,' ifraçíonal; as outras estão ainda longe, e 
sãO tecnologias muito mais sofisticadas. Quer di
zer, interropermos qualquer esforço, agora, de 
tecnologia, vai ficar obsoleta daqui a 20 anos, 

-vamos esperar a -fissáo nuclear que vem por aí. 
Ê Uma ilusão, rio nosso_entendimento, acharmos 

_que o País pode ficar à margem dessa tecnologia 
que. está _aí hoje para aguardar uma tecnologia 
que vai ser, certamente, muito mais sofisticada 
e, certamente, vai ser mai_s cara, e a base tecnoló
gica é o caminho natura1 qUe os outros países 
estão segUindo. 

Então, posso lhe coloCar d_t;SSa maneira, não 
~ ~.~ho aqui um detalhe. Eu poderia, talvez, depois 

Maiodel988 

.com o pessoal tê~niCQ- da_empre_sa, faze~_assim 
um levantamento mais a nível mundia1, talvez 
mandar para o pessoal uma informação melhor 
do que a que está se_ coloccmdo._ Mas não é _a

nossa sensibilidade, nas informações de que dis
pomos rtijo existe essa_ decisãO: d~ nível mundial 
de se _a~andonar;_!lOS paíSe_s desenvolviçlos, eles 
estão çom um retardamento nos seus programas, 
Os Estados Unidos são um casp ,tíPico, que vêm 
usando a sua .reserva de potência instalada, um 
programa de conservação d~ __ eJ).~rgia, qtas não 
está longe a época em que os Esta_d_os Unidos 
vão ter que reto~r a energiá nu~lear, eles não 
têm outra opção. Ou então _v~Q ter que sacrificar 
o desenvolvimento, vão ter que segurar o seu 
consumo de energia elêtrica de uma forma QU 

de outra Esta é a nossa visão. · -
Posso tentar, Senador, nós devemos ter _infor

mações mais completas, com dados mais-objeti
vos; eu prometo levantar esses dados e mandar 
uma cópia como suporte, aqui, para os Senhores 
poderem avaliar essa situação a_ nível r:n~dial. 

O SR. PRESlDE!"flE (fram Saraiva) -A Comis
são Parlamentar de Inquérito agradece a presença 
do Sr. Udnio Marcelo Seabra e a forma com 
que ele se conduziu, ele maneira que, nós recebe
mos informações importantes, que ilustraram o 
relatório do Exm9 Relator. E pode ter certeza, Dr. 
Uciniq, a sua fala, nesta_ f!1anhâ, trouxe motiva
ções para que convoquemos outraS autoridades. 
E nós sOlicitaríamos, e V. 5' já colocou à nossa 
disposição os seus arquivos e mesmo o_ seu qua
dro técnlco na NL!debrás, nós necessitaremos de 
todos_ os_ cJocl.,lmentos possíveis~, _aguardaremos, 
porqUe esta Con;tissão, a]ém de levantar as ques
tões ligadas com o acidente do Césio- 137, está 
também preocupad~ com ·o expansionismo nu
clear brasileiro. então pre<:isaremos de todos es
ses informes e nos sentiremos profundamente 
gratos a partir do momento em que V. Sr" nos 
enviar esses dados. _ _ _ 

A sua atenção me~ece o nosso respeito, os seus 
esclarecimentos foram ilustrativos e só nos resta 
agradecer a forma lhana com que nqs tratou e 
espero que esta manhã tenha _sido _re~Imen~ de 
grande proveito para o Brasil, com _ _r~lação aos 
ãssuntos nucleares. E li.ós vamos levar avante to
das as questões e todos os dados que V. & for 
levantando; nq tempo em que esta ComissãO eSti
ver aberta, ela estará aberta a receber os Informes. 

Muito obrigado pela sua presença e pela fonna 
que se c:omportou neste depoimento. Muito obri
·gado. 

O SR. UCÍNIO MARCE~O SEABRA - muito 
Obrigado, Senador. ~ -

(Êncerra-se a reuliliío às } _ 
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l-ATA DA 12• REC11'11ÃO, EM 31 DE 
MAIODE1988 

1.1 -ABERTURA 

1.1.1 -Comunicação da Presidência 

-Inexistência de quorum para abertura da 
sessão. 

12 -ENCERRAMENTO 

1.3-EXPEDIENTE DESPACHADO 

SUMÁRIO 

1.3.1 -Projeto de Lei 

-Projeto de Lei do Senado nç 34/88, de 
autoria do Senador Fr,ancisco Rollemberg, 
que veda a cobrança em OTN de valor refe
rente ao mês posterior sobre obrigação cujo 
vencimento ocorrer em feriado, sábado ou do
mingo, desde que seja quitada no primeiro 
dia útil sub_se_qüente. 

1.3.2-Requerimento 

- N~ 49/88, de autoria do Senador Aluízio 
Bezerra e outros Senadores, solicitando que, 

. 

em data a ser marcada, seja realizada sessão 
especial para debater o tema "O Desarma
mento e Paz Mundial'·. 

2 -MESA DIRETORA 

3- LIDERES E VICE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

··4·:.:.o-coMP<>sJÇÃo DE coMJssôES 
PERMANENTES 

Ata da 12;> Reunião, em 31 de maio de 1988 
2Q Sessão Legislativa Ordinária, da 48Q Legislatura 

Presidência do Sr. \.Wison Martins 

ÀS 10 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SE/'IADORE& 

Mário Maia - AJuízjo Bezerra - Nabor Júnior 
- Leopoldo Perez - CarlOs De'Qrli - Aureo 
Mello - Odacir Soares - Ronaldo Aragão -
João Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passa
rinho- João Castelo -Alexandre Costa - Edi
son Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues 
-Álvaro Pacheco -_Cid_Safjóia de Carvalho 
- Mauro Benevides - Carlos Alberto - Josê 
Agripino- Lavoisier Maia-Marcondes Gadelha 
-Humberto Lucena-Raimundo Lira- Marco 
Maclel - Antordo Farias -:- Mansueto de Lavor 
- Divaldo Suruagy - Teotonio Vllela Filho -
Albano Franco- Francisco Rollemberg- Lou
rival Baptista - Luiz Viana - Jutahy Magalhães 

-:- Ruy ~c.elar -José lgnádo Ferreira- Gerson 
Çamata - João CalmOn __: Jamil Hadd.3d -
Afonso Arinos- NeJson Carneiro- Itamar Fran
co -Alfredo Campos-Ronan Tito- Fernando 
Henrique Cardoso -Mário Covas-Mauro Bor
ges - Iram Saraiva - lrapuan Costa Júnior -
Pompeu de Sousa - Maurído Corrêa - Meira 
F"llho- Louremberg Nunes Ro_cha -Márcio- La~ 
cerda- Mendes Canal e-RachidSaJdanha Derzi 
- Wil$on Martins- Leite Chaves - Affonso Ca
margo __:_ José Richa - Jorge Bomhausen -
Nelson Wedekin- Carlos Chiarelli -José Paulo 
Bisei -José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins) - A 
lista de presença acusa o comparecimento de 

66 BerihOreS-SeQ-~dores. Entretanto, não há em 
plenârlo o quorum regimental para abertura da 
sessão. 

Nos termos do § 2° do art. 180 dO- Regimento 
Interno, o expediente que se encontra sobre a 
mesa sefá despachado pela Presidência, indeper~
dentemente de leitura. 

Nestas condições, vou encerrar a presente reu
nião. 

OSR.PRESIDENTE(WílsonMartins)-Está 
encerrada a reuniã_o. 

(Levantil-se a reuniãcràs 1 O horlls e 30 
minutos.) 
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PASSOS PÓRTO 
Oíretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
lUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Administrativo_ 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor Industrial 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TER
MOS DOART. 180, § 2\ DO REGIMENTO . 
INTERNO 

PROJETO DE LEI 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 34, de 1988 

Veda a cobrança em OTN de valor refe
rente ao mês posterior sobre obrigação 
cujo vencimento ocorrer em feriado, sá
bado ou domingo, desde que seja quita
da no primeiro dia útil subseqüente. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica proibida a cobrança em OTN 
com va1or referente ao mês posterior sobre obri
gação de qualquer natureza, quando o vencimen
to da obrigação ocorrer no último qia do mês, 
em feriado, sábado ou domingo, e o pagamento 
se efetivar no primeiro dia útll subseqüente. 

Art. 2~ Esta lei eritta ertfvigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições e_m con
trário. 

Justificação 

A Lei n9 7.089,-Cfe_23 de março de 1983;já 
proíbe a cobrança de juros de mora sobre titulo 
cujo vencimento se dê em feri_ado, sábado ou 
domingo. · 

Por questão de isonomia, pode-se aplicar o 
mesmo critério em relação ao valor estipulado 
como referência mensal da OTN, pois na verdade 
a aplicação do valor da OTN do mês subseqüente 
em obrigações venc:idas_no ú.ltimo dia do mês, 
em sábac:io, domingo ou feriado acarretará um 
acréscimo de valor, com o mesmo efeito de uma 
multa, e até mesmo maior, tal acrescente valori
zação mensal da OTN. -

Além disso, a medida consubstanciada no pro
jeto objetiva impedir que titulas <:orno a OTN cir
culem de forma ainda mals privilegiada, em rela
ção a nossa_ unidade monetária. 

Assim sendo, contamos com o posiCiÕnamento 
favorável de nossos Jlustres pares, com vista à 
aprovação deste projeto de lei,_ 

Sala das Se_ssões, 31 de maio de 1988.-Fran-
cisco RoDemberg. -
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senactg fed~ra! . 

ASSINATURAS 

Semestral , ...................... ....,_.._, __ ~~············ Cz$ 950,00 

Exemplar Avulso ...... ··············-···········-~-·-·· . Cz$_ .6,@ 

Tíragem: 2.290.exemplares. 

LEGISLAÇÃO OTAD.A 

. LEI N• 7 .089, 
DE 23 DE MARÇO DE 1983 

Veda a cobrança de juros de mora so
bre titulo cujo vencimento se dê em feria· 
do, sábado ou domingo. 

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nadona1 decreta e eu sanciono a seM 
guinte Lei: 

Art. 19 Fica pi"oibida a cobrança de-jUrOs de 
mora, por estabelecimentos bancários e institui
ções financeiras, sobre o titulo de qualquer natu
reza, c::ujo vencimento se dê em sábado, domingo 
o_u_ feriado, desde que seja quitada no primeiro 
dia útil subseqüente. 

ArL 2• (Vetado). 
Art. 3? A_inobseNância do disposto nos arti

__ gos anteriores sujeitará _os infrator~ à aplkação 
das penalidades previstas no artigo 44 oa Lei n~ 
4.595, de .31 de dezembro de 1 !J64. 

Art. 49 Esta lêi entrará em vigor na -data de 
sua publicação. 

Art. 5<:> Revogam-se as dispostçõe em con
trário. 

-Brasília, 23 de marÇo de 198:3; i~6~-'~'ÚIJdepen
dênc:ia e 95" da, República - JOAO AGUEI· 
REDO -Ibrahlm Abl·Ackel. 

(À publicação) 

REQUERIMENTO 
REQOERIMENTO 
!"1'~1 de19~ .. 

Realização de sessão especi~ 

Nos termoS ·era art,_~i-2 do R~gimento Int~o. 
requeremos que em· data a ser marcada seja real_i
zada sessãO-eSPE=dal para debater o tema O DE
SARMAMENTO E PAZ MUNDIAL. 

Sala das Sessões, 31 de ma,_ip de 1988. -Alui
zio Bezerra- Monso Arlnos- Cartos Chia

. reDI-Jarbas Passarinho- Maurido CCliTM 
- JamifHáddãCr=-ltamar Franco - Nabor 
Júnior. -

ANEXO AO ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 18, DE 1988 
-

Situação atual Situação resultanie da apUcação deste ate 

Adjunto Legislativo 462 Adjunto Legislativo 44 
lnspetor de Seg. Leg. 136 lnspetor de Seg. Leg. 96 
Agente Administrativo 40 Agente Administrativo - -

Agente de Portaria 15 Agente de Portari-a -
Médio 38 Médico 35 
Téc. em Leg. e Orç. 17 T é c. em Leg. e Orç. 15 
Assis!. Social 4 Assist. Social 1 
Assist. Plenário 198 Assist. Plenário 186 
Ag. Trarisp. Leg. 133c Ag. Transp. Leg. 117 
ArL E:st. Ob. Mel 15 ArL Est. Ob. Met. 13 
Art. Mecânica 33 Art. Mecânica 21 
Art. Elet. e Com. 57 Arl Elet e Com. 45 
Art. Carp. e Marcen. 24 Art. Carp. e Marc.en: - 18 
Agente de Seg. Leg. 77 Agente de Seg. Leg. 69 
Contador 03 Contador 08 
Datilógrafo 16 Datilógrafo 200 

c 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 24• SESSÃO, EM 1• DE 
JUNHO DE 1988 

1.1 -ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presi
dente da República 

-N• 122/88 (n•204/88, na origem), resti
tuindo autógrafos de projeto de lei sanciona
do. 

1.2.2- Comunicações 

-Do Senador Almir Gabriel, solicitando 
tomar sem efeito o OF. n9 73/88-. -

-Do Senador Ney Maranhão, referente a 
sua indicação para integrar, como titular, a 
Comissão de Có!Í.stítJJição e .Jl!~tiça. 

-Do Senador _Marcondes Gadelha, de 
substituição do seu_ nome pelo do Senado_r_ 
João Menezes, como membro titular_ na Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada a 
"apurar a política de concessões de e~ssoras 
de rádio e televisão, em todo o Pais, e irregula
ridades no Ministério das ComUilicações''. 

-Do Senador Mar_çondes Gadelha, de 
substituição de seu nome pelo do Senador 
Alexandre Costa, como suplente na CPJ que 
"investiga irregularidades, inclusive corrup
ção, na Administração Pública, ultimamente 
tomada tão notórias pelos meios de comv.~ 
nicação". 

1.2.3 - Comunicações da Presidênda 

-Referente à ausência do Pais do Senador 
Jorge Bomhausen. 

-SUMÁRIO 
1.2.4-Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado n~ 35/-88 _- -
Complementar, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que introduz modificação na Lei 
Complementar n9 26, de 11 de setembro de 
1975, que unificou o PIS-PASEP. 

-Projeto de Lei do Senado no 36/88, de 
autoria do Senador Ronan Tito, que dispõe 
sobre a forma de representação dos acionistas 
minoritários no Conselho de Administração 
_e na Diretoria das companhias abertas e nas 
de capital autorizado. -

1.2.5 -Requerimentos 
- N9 50/88, de urgência, para o Projeto de 

-Lei da Câmara no 26/88, que "Esta)?elece_nor-
mas para a realização das eleições municipais 

-de 15 de novembro de 1988 edáoJJtras provi
dêndas". 

-~,~ ...... N9 51/88, de u_rgência, para a Mensagem 
n• 112/88 (PRS n• 77/88). 

1.2.6---:-' Dl~os do Expediente 

, SENADOR MÂRJO MAM -As doações aos 
flagelados do Aq~~ __ _ 

.:." SENA!J6RAL(]fZl0 BEZERIIA. em explica
ção pessoal--As doações aos flagelados do 

- ACre~-Maridato do PreSidente José Samey. 
- -.o$EtvAOOR iYEL5oN Oi.RJYE:iR9- íncla9a . 

sabre a votação do decreto-lej Que conge_lol.l: 
aJIRP. 

_ ____ SEJYADQR JAMIL HADDAD, como li<!or oo
_Apelo às lideranças no_sentido_Q.!3, aprovação 
do projeto sobre as eleições municipais. 

Sé!YADOR ÁUREO MELLO. - Defesa <19 
adiamento das .eleiç_ões mynicjpa,~. _ _ ____ _ 

SE:!YADOR ALBAI'/0 FRAIYCO - Defesa 
do Nordeste. Hi~létrica de Xingó. 

SENADOR FRA!YGSCO ROLLEMBERO
Setor energético nacional. 

SEI'IADOR MAÚRO BORGES- Saudação 
a noVOs coinpanhefr0S~01'affid6 Derfl:ocfata 
Cristão. - ____ ~-=--~ ___ -~ ___ --~ __ _ 

Sé!YADOR JUTAHY MAGALHAES ,.-- Evo
lução da política económica 5io_-Go_Ve_mo·. -~-=- -

SE:NADOR NEY MARANHAO- Revisão da 
pOlítica hãbitacional, 

SENADOR DJVALDO SlJRaAOY- Necro-
lógio de América T9rres. _ _ 

SENADoR MARCO.MACIE:L.- Outorga da 
medalha Joaquim NabucO ao Deputadq_~-
dual Felipe Coelho. __ _ _ __ -

Sé!YADOR LDCJR!VALBAP"ITSTA- XIV 
Congresso Regional de Pediatria do Nordeste 
e I Congres56 Sergipano de Pediatria. 

SE/'IADOR ALFREDO CAMPOS -Divisão 
-do Esiadõ de MinaS oeraiS:-

SE:!YADOR ODACIR SOARES- Càssação 
do_ Qove~dor Jerôn~o Santana. 

1:.3-ORDEM DO 011\ 

Projeto de Decreto Legislativo no 17/86 (n9 _ 
1201_86, oa Çâf:n~a9-Q_$~~Putados), que apro
va o_texto do protocolo adicio_n~_à Convenção 
Internacional para Con_servação do Atum e 
afins do Atlântico, aprovado pela Conferência 
de PlenipotenciáMos, em 9 e 10 de julho __ de 
1984. Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Decreto Le· 
gislativo n" 17/86. Aprovada. À promulgação. SENADOR JUTAHY MAGALHÃES, para 

uma comunicação_- "trem da alegria no Se
nado Federal".- Egitorial do jornal a Folha 
deS.PaWo;- ----- ------------- -

Projeto -de L_ei da_ .Câmara n:6 26/!)Et (n~ 
20rl87, na Casa de oriQem), que estabeleCe 

---normas para-a re-alização das eleições muni-

l---------------- ____ , __________ _ 
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PASSOS,PÓRTO 
Diretor-Geral do Senado Federal _ 
AGAC!EL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Administrativo 

JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor Industrial 
LINOOMAR PEREIRA DA SILVA 
Diretor Adjunto 

cipaisde 15 de novembro de 1988 e dá outras 
providências. Discussão sobrestada por falta 
de quorum para o prosseguimento da sessão, 
após parecer proferido pelo Senador José Fo
gaça, tendo usado da palavra os Senadores 
Leite Chaves, Aureo Mello, Nelson Carneiro, 
Carlos De'Carli, Itamar Franco e Jamil Had
dad. 

1.3.1 -Questão de ordem 

-Levantada pelo Senador Gerson Cama ta 
e acolhida pela Presidência, relativamente à _ 
inexistência de quorum para o prosseguimen
to da sessão. 

1.3.2 -Comunicações da Presidi:ncia 

- Prejudidalidade dos Requerimentos n?s 

50 e 51/88, lidos no Expediente. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do_ Senado Federal 

ASSINATURAS __ _ 

Scmeslral . ----.-- .. ------- ... ----- ...... ----··· --· .. --·--. _Cz$ 950,00 

Exemplar Avulso Cz$ 6,00 

Tiragem: 2.200.exemplares. 

-Convocação de sessão extraordinária a 
realizar-se amanhã, às 10 horas, com Ordem 

__ do Dia ql,Je designa. 

lA - ENCERRAMENTO 

2 - DISCORSO-PRONUNCIADO 
EM SESSÁO Al'ITERIOR 

-Do SenadOr João Menezes, proferido na 
sessão de 24-5-88. 

-- 3 -'-SECRETARIA GERAL DA MESA 

Resenha das matérias apreciadas no perio
do de 1? a 31 de maio de 1988- art. 293, 

Jl, do Regimento Interno. 

4 - ATOS DO PRESIDENTE DO SE
I'IADO FEDERAL 

N'?" 73 a 75, de maio de 1988. 

5 - CONSELHO DE SUPERVISÁO 
DO PRODASEI'I 

Atas de Reuniões. 

6 - REGULAMENTO DAS ELEI
ÇÕES DA ASSEFE- 1988 

7 - MESA DIREfORA 

8 - ÚDERES E VICE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

9 - COMPOSIÇÁO DE COMIS
SÕES PERMAI'!Er!TES 

Ata da 24" Sessão, em 19 de junho de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária,da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Francisco Rollemberg 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SEPRESEIYTES OS 
SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior 
- Leopoldo Perez_- Carlos De'Carli .:...::. Aureo 
Mello - Odacir Soares - Ronaldo Aragão -
Olavo Pires - João Menezes - Almir Gabriel 
-Jarbas Passarinho -João Castelo - Alexan
dre Cõsta- Edison Lobão- João Lobo- Cha
gas Rodrigues - Álvaro Pacheco - Cid Sabóia 
de carvalho-Mauro Benevides- CàrlóS Alberto 
--José Agripino -Lavoisier Maia - Marcondes 
Gadelha - Humberto Lucena - Raimun_do Ura 
-Marco Maciel -Antonio Farias - Mansueto 
de Lavor -Guilherme Palmeira- Divaldo Surua
gy - T eotonio Vilela Filho - Albano franco_
Francisco Rollemberg- Lourival Baptisfã .= Luiz 
Viana - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar -:
José lgnãcio Ferreira- Gerson Cainata -João 

Calmon - Jamil Haddad - Afonso Arinos -
Nelson Carneiro - Itamar Franco - Alfredo 
Campos - Ronan Tito - Severo Gomes - Fer
nando Henrique Cardoso;;;..._ Mário Covas- Mau
ró Bqrges- Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior 
:--'=""Pompeu de Sousa- Maurício Corrêa- Meira 
Filho - Roberto Campos - Louremberg Nunes 
Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale -
Rachíd Sãldãnha Derzi -Wilson Martins- Leite 
ChaveS - Affonso Carnargo --José Richa -
Jorge Bornhausen - Dirceu Carneiro - Nelson 
Wedekin --Carlos ChiarelU -José PaUlO Bisai 
-José Fogaça. 

O-SR. PRESIDEN1E (Francisco~Rollemberg) 
- A lista de presença acusa o comparicimento 
de 71 Srs. Senadores. Havendo número regimen
tal; declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçã_o de Deus, ini.ciamos nossos trã.· 
balhos. 
--o Sf. Primeiro-Secfetário" procederá -à ieitura 

do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDEI'ITE DA REPÚBUCA 

RestitUindo aut6grafos de Projeto de 
Lei sancionado: 

N• 122/88 (n• 204/88, na origem), de 27 
de maio do corrente ãnO, referente ao Proj~to 



Junho de 1988 

de Lei da Câniara no 17 I de 1988 {no 425/88, 
na Casa de_ Origem), que altera os arts. 79 

e 71 da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965 
- Código Eleitoral, e dá outras providências. 
(Projeto que se transformou na Lei n9 7 .663, 
de 27 de maio de 1988). 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- O Expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Sobre a mesa, comunicações que serão lidas 
pelo Sr. 1 °-Secretário. -

Sã'? lidas as seguintes 

Of. n9 78/88 Brasília, 26 de maio de 1988 

Senhor Presidente, 
Solicito a V. EX' a firieza de tomar sem- efeito 

o Of. n" 73/88, uma vei qUe nãõ maíS -participarei 
da reunião que realiza-se_ em Carac.as,-organizada 
pela OPSIOMS. . 

Sem mais, atenciosamente, - Almir Gabriel; 
Senador. 

Brasília, 24 de maio de 1988 
Senhor Presidente, 
Em decorrência do falecimento do _ex-Senador 

Antonio Farias. indico a V. EX' o .TI~u nome par~ 
integrar, como titular, a Comissão .de Constituição 
e Justiça- C.C.J. como membro do Partido Mu
nicipalista Brasileiro - PMB. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. EX' 
protestos de estima e consideração. - Sen!idor 
Ney Maranhão, Uder do PMB. 

Brasília, de maio de 1~88 
Senhor_Presidente, _ 
Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno 

do Senado Federa1, solicito a V. EX' a substituição 
do meu nome pelo do Senhor Senador João Me
nezes, como membro titular do Partido da Frente 
Libera], na Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a "apurar a política de _concessões de 
emissoras de rádio e televisãO, €m todO -o País, 
e irregularidades no Ministério das Comunlca
ções". 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. EX' 
os protestos _de alta estima e distinta conside
ração. - Marcondes Gadelha, Uder do PFL. 

Bra.s~1ia, 31 de maio.de 1988 
Senhor Presidente, _ 
Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, 

proponho a substituição do meu nome pelo nobre 
Senador Alexandre Costa, como suplente na CPI 
que "investiga irregularidades, inclusive corrup
ção, na Administração Públic_a, ultimamente tor
nada tão notórias pelos meios de comunicação~·. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex" meus 
protestos de elevada estima e consideração. 

Atencios~s saudações,- Senador Marcondes 
Gadelha, Uder do PFL 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Serão feitas as substituições solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-A Presidência comunica ao plenário que rece
beu, em 26 de maio corrente, comunicação do 
Senador Jorge Bomhausen de que se ausentaria 
do País, a convite do Presidente da Câmara de: 
Comércio Brasil-Estados Unidos, a fm de com-

J)IÁRIO DOÇON(iRESSO NACIONAL (Seção U) 

parecer âSSOienidades de ],omenagem progra
madas por ãCjuera-e-ntrd~ a _realizarem-se na 
çidadE; ,9-~ NOV.~ lo_~q~e, -·"~ ~-- - -

É ã s~guinte a .comunicaÇão recebi ela pela 
_ P.r_e.si-º..êllc_ia_ 

·senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, que, nos termos .do_ artigo 43, a, do Regi
mento Interno, me ause,ntarei do Pafs, a convite 
do Presidente da Câmara de Comérdo Bra~_il
Estados Unidos, a fim _de comparecer às soleni- _ 
dades__ de _hom~_!H~g~D_? prog_r~f[!a~'!S_ (?Or ,aq~~!a 

- entidãC:Ie,-a se"fealizarem-nã cidade deNovã_Ioi~ 
que, 

sara--das Sessões, 25 d~_ma_i.o_ çle 1 9.{38. -$ena
dor Jorge Bomhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos 
pelo SCri':.Sec(étário. ·- ., -

--São lidos os seguinteS 

PROJEfODE-[EI.DO SENADO 
·-· ··N• 35, de 1988 

Complementar 
bltroduz mOditíColÇão na Lei cOnlp-le~ 

mentar n" 26, de 11 de setembro de 
1975~ ___ que uQiflcoq_o_ PIS--PASEP. 

O Congresso NadOO.al deúet.i: 
Art. -Io-"'-E acre-scei1tãcfõ aOi:irt. 4°-da Lei Com

plementar no 26, de 11 de setembro de 1975, 
o seguinte § 4~: 

§ _49 -_ft. mqviniên~çãoda c;_oil~_inc!Mdual por 
mcitivo de casamento é-deferiaa-ão participante 
do PlS-PASEP que haja contraído matrimônio an
tes__de }9 de julho de 1976, até O limite de cinqü~n-
ta por cento (50%_). _ _ _ 

Art. 2o Está fei complemeniãi-- entrãrá em vi
gor na data de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em con
trário. 

~ustlllcaÇao-

A Lei Complementar n? 26, de 11 de setembr_o 
de 1975, cuidou, como se sabe, de unifiçar o 
Programa de integração Social (Pl_S) _e_o_Progra_ma 
de Formação do Património do Servidor Público 
(PASEP), sob a denominação de PIS~PASEP .. 
---- ~avés __ d.ela, partic~l~r'!l_en~e de seu art. 4~. _§ 
19, ficou permitido às pessoas que contraíssem 
núpcíáSa rriàVinlé1f.:fÇâ6"-da cOnta individUal. 
Aliás, orientaç_ãC? interna do Fund() PIS-PASEP en

. tendeu, i~t~!P!_~ndo o diSj.iositivo, que o direito 
alcançava todas -as Pessoas ·que t10iJVessem con
trãído matrimónio a partir de }9 de julho de 1976, 
-ª.o~à ·ae-Vigêil"êla· áa _ r-erefiraLeccõmplementãr n'26. ' · · -- -- - - - - -

coô1}st0, êntreíaritO_: C~arám:se~no -furidõ en~ 
- tre seus partidPãrites -cãSã.dos, âoiS tipOS-difereo~ 

tes: u~ -qu_e J:iC)de ter- direito- ao saque na conta 
individua] e outro que não, Com evidente discrimi
nação e, pois, injustiça. 

O nosso projeto cuida, portanto, tão~somente, 
de amenizar um pouco_ ta1 discriminação, permi
tindo q~Je Q_s ç<l§_ac!_os an~Ji9rme_r1te a_ ]9 de julho 
de 1 ~7§ pos.~aQl sacar_ atf_Ç)n-cjüentã Por cef!_to 
dos depósftos do PlS-PAS~. 
~a das Ses$õés, 1 o _Q:~.h,inhp de 1988.- Nel

son Carneiro 

Quiryta~feir_a 02_ -1559 

PROJETO DE LEI oO SEI'IADO 
- N• 36, de 1988 

-:"--- ___ ...;..__:.._ .. _-_. _,_-.-.;; .... _____ _ 

Dispõe sobre a forma de representa
ção dos aclonistas minoritários no Con
selhO -de Admlri.IStlaçãO e ita Dlfe101ia 
dãs companhias -abertas e -rnls de CaPital 
autorizado. 

Q_Congresso Nacio[lal decreta: _ _ _ __ _ _ _ 
Art. to Os artigos 138 e 143-da-Le1n~õ.404~

de 15 de dezembro de J97.6,_passam a vfgorar 
com o acréscimo dos seguintes parágrafos: 

"Art. 138. """""""'"·-~-~~· -~~-·. ,;__ 

§ 3° -Ao Cobs_elhcule_Ãdmioistr-ª"ç_ãÕ_ ~$ _ 

companhias abertas e as de capital autori
zado terá assento assegwado_o_ representan-

- __ te do.s acjo.n~ta$_,mjnprMri_gs._ç_uj<~: In_Ç_lcii.s:i\Q. 
caberá à associaç_ão_ de acionistas minori
tárias Jega1mente constituída_ e criada _c:om 

_ a finalidade d_e representã-los perante _aquela 
empresa especificamente, eleitos em assem~ 
bléias-gerais convoc:adaS especialmente pa
ra este fim, assim reguladaS: 

a) No caso da existência de mais_d_e Li.n:la 
entidade, criadà ciipidfiáimeiiteparaã dere~
sa dos interesses dos minoritários e de. çujos 
nomes constem o nome da_empresa emis
sora das ações-, caberâ à maiS antiga a hidià
ção do representante; _ _ _ _ _ 

b) As associações de adonistas. ini_nori
tário_s não poderão ter_qualquer vinculação 

- com a própria companhia ou Com o aCionista 
controlador, suas sl.Jbsidiárias, .ou .entidades 
de previdência ou assistência soda] a elas 
vinculadas; 

c) A eleição do representante dos _àdlr_ 
nistas minoritários será feita por voto unitário, 
um para cada acionista, independente do nú
mero de ações que possua, não sendo permi
tido o voto por procuração; 

d) No processo de ele_ição para a indica
çãO do representante dos acionistas _minori
tãros hão podera haver Çiãiticrpaçaoaõ aciõ~
nista controlador ou da própria empresa, di~ 
reta ou indíretamente, mesmo a tifulo de co
bertura publicitária _ou d_e ajuda financeira à 
entidade; 

~ e) O _indicado pela Assembléia terá asse
-gurada a_ sua posse à habilitação para o 
preenchimento da vaga, independentemente 
_de outras exigências legais ou estatutárias, 
-desde que brasileiro nato, alfabetizado; maiOr 
e capaz civilmente; 

f) A duração do seu mandato_ coincidirá 
com a dos demajs mernbms.dQ Çpns_e][lg_. 

Art. 143. .. .............. c ... __ :.:.,. .. =:-_;;;:;;;,;;;;:c. . 
-~-§ :3~ Ma -Diretorlã-iliisC:Ompanhiàs aber~ 
_tas· é_naS de capital auto_rilad9! t~rá ãs~ento 
!Jm representante dos aciooistas _mJngri~-
riõS~ cUjo processo·-de indic_ciçãO _QbtiQ_e_cerá 
ao mesmo critério e_sJ:ipulado no § 3"' do arti
_go 138, p~ra a escçlha P,o_,seu representante 
no Conselho de Ad.ministraÇ.3o." -

ArL _29 Esta lei entra em_ vigor na data de sua 
publicação-:- ---- - - _ - - _ ~ :_ ~::____ -_-

Art 3o Revogam~se as disposições ero :kon
trário. 
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Justificação 

A Lei N9 6.404!76, alinhando-se entre as mais 
modernas. se adapta as várias facetas de nossa 
realidade negocial brasileira. Entretanto, em que 
pese os seus mais legítimos ·objetivos de proteger 
as minorias soei etárias, deixa margem larga à bur
la dos seus_ direitos, já evidenciada no curso de 
sua existência, capacitando o acionlsta majoritário 
para uma ação até mesmo predatória dos recur
sos patrimoniais da empresa, em beneficio de 
grupos ou pessoas. 

2. De fato, apesar de estipular em seu artigo 
141 a representação das minorias nó -órgão deli
berativo da administração, não prevê a forma de 
indicação desse representante processo do qual 
se têm valido acionistas controladores para impo
rem suas vontades, através do domínio ·de maior 
quantidade de ações, nas assembléias gerais. 

3. Orna vez descaracterizada_ a_[QIDl_,i de esc o~ 
lha, também inválida está a_ representatiVidade das 
minorias, agora resgatada atrav~s desse projeto, 
por inoperància das práticas legais em vigor. 

4. Na Exposição de MotivOs do Sr. Ministro 
da Fazenda de então, Dr. Mário H~nrique Simon
sen, ao encaminhar a matéria ao Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República para apreciação, 
seu item "4", além de acentuar a intenção do 
projeto de cdar__estnrtu(a jurfQi_C?I para o fortaleci
mento do mercado de c:apitais, prevê que a "mo
bilização da poupança popular e o seu encami
nhamento voluntário para o setor empresarial exi~ 
gem, contudo, o estabelec;imento d~ umél si_ste-
mática que assegure ao acionlsta fninorttário o 
respeito a regras defmidas e eqüitativas, às quais, 
sem imobilizar o empresário em- sUas iniciativas, 
oftreçam atrativos suficientes <ie_segurariÇa e ren
tabilidade". 

5. Conquanto seja o espfrito do legislador a 
proteção dos mtnoritários; a prática está a exigir 
maior disciplinamento à luz dos exemplos de des
respeito a esses direitos, hoje patentes por força 
da ausência de autênticos representantes desse 
importante segmento de acionistas._ 

6. Desta forma, em nosso projeto, está con
templada a ftS.calização permanente dos atos do 
aclonista controlador e suas relações com os mi
noritários, tendo em vista que a atiyidade da em
presa se reveste de poder e interesse social de 
tal maneira relevantes na coletividade que o "tema 
cresce em importância quando se considera con
trolador, muitas vezes, a sociedade ou grupo es
trangeiro, que fica, por força de sua origem, excluí
do até mesmo das sanções morais da comu
nidade". 

7. Óbvio está que a Lei prevê o princípio básico 
adota pelo projeto e que constitui o padrão de 
comportamento do acionista controlador, estabe
lecendo que "o exercido do poder só é legítimo 
para fazer_ a companhia cumprir sua função social 
e enquanto atende lealmente aos direitos e intew 
resses de todos aqueles vinculados à empresa". 

8. Cabe, então, as seguintes considerações so· 
bre o projeto que apresentamos: 
I-O processo de indicação pretendido apenas 

para companhias abertas e de capital autorizado 
pretende predpuamente proteger o pequeno in
vestidor das ações negociadas nas Bolsas de Valo
res, prestigiando e incrementando os investimen~ 
tos na área empresarial, em nosso Pais; 
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11- Ao estipular que a indícação dos represen
tantes_ dos minoritários seja fe_ita através de asso
ciações _e_specificas, além de reconhecer a legiti· 
mida._de de assoçiações que modernamente ga
nhç3m espaço na área financeira, tira do acionista_ 
controlador o poder de manUtençãO evidenciado 
no exerddo da administração dos negócios so
ciais, quando a grande maioria dos representantes 
dOs _ _rniooritári_QS. ou r:nesmo a sua totalidade tem 
-sido indicada exatamente de conformidade cOm 
o interesse e indicação do grupo controlador, em 
inominável aberração. 

m - Ao estabelecer que a entidade de acio
nistas minoritáriOs seJa específica para cada em
presa, eVI1a o- poder excessivo e injustificável de 
entidades de aspectro amplo, como, por exemplo, 
de um suposto Centro de Proteção dos Acionistas 
Minoritários das Mineradoras, em detrimento de 
uma entidade congregando apenas os acionistas 
minoritários de uma única empresa, como, su· 
postamente, a Associação de Proteção dos Acio
nistas Minoritários da Empresa Mineradora Rio 
Bonito; 

IV- AOj)"riV!íegiarm6s a -ehtida:de mais antiga, 
pretende o projeto reconhecer a luta desinteres
saâã-âe algumas associações já existentes até 
hoje, em nOsso País, criâdas para a defesa dos 
inte~reSses negoCiaiS das empresas e evitar· a- fOr
mação ãpressada de novas associações, que po
deriam ser manipuladas até mesmo no primeiro 
instante pelo acionista controlador, cujo objetivo 
primordial da criação seria a burla ao espírito da 

. lei, estabelecendo pendências judiciais sobre a 
qual aSSOciação caberia o direito da indicação 
dos representantes: 

V -Ao assegurar a votação unitária pela entida
de, sem recurso da preocupação, pretende o pro
jeto evitar tambéin a__ manipulação do resultado 
pelo acionista controlador e, acima de tudo, de-
mocratizar e l~gímitir'naf o ~istema de escolha 
dos representantes dos minoritários, o que não 
aconteceria com preval~ncia do número de ações 
possuídas sobre o número de acionista minori
tários votantes; 

V1 - Cons~grando a proibição da interveniên
cia do acionista controlador sobre o sistema de 
eleição_ 4_q representante, até mesmo através de 

_publicações e apoios financeiros da própria em
-presa,_ estamos ass~g~rando a independência, 
isenção e democracia_ do processo eleitora!, tão 
necess-ár~o à Jegi~idade _do escolhido; 

VIl- RieguJainentando a habilitação dos eleitos 
para o preenchimento dos cargos o projeto visa 
proteger o_ sistema de escolha, restringindo a liber
daâe do adonista controladõr, qualquer que seja 
o caso, de impedir a posse dos escolhidos e faz 
cumprir a vontade da maioria dos acionistas mi
noritários, estabelecendo porém, a necessidade 
de ser brasileiro nato para ensejar convergência 
com outro!) diplomas legais. 

9. Certos de contarmos com- a boa acolhida 
a este projeto de lei e, cOnscientes da sua oportu
nidade e conveniência, é que apresentamos à 
apreciação do Col1gre55? Nacional. 

Sala da sessões, }9 de junho de 1988. -Sena
dor Ronan Tito. 

LEGISLAÇÃO CITALM 

LEI N' 6.404 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976 

Dispõe sobre as Sociedades por Ações 

-·-··········------···········-··············------·····-----·· 
c:Ai>frULO XII 

Conselho de Administração e Diretoria 
Administração da Companhia 

Art. 138. A administração da companhia 
competirá, conforme dispuser o estatuto, ao" COn
selho de administração e à diretoria, ou somente 
à diretoria. 

§ 19 O conselho de administração é órgão 
de deliberação colegiada, sendo a representação 
da companhia privativa dos diretores. 

§ 29 As companhias abertas e as de capital 
autorizado terão, obrigatoriamente, conselho de 
administração. 

SEÇÃOII 
Diretoria 

Composição 

Art. 143. Diretoria sefá composta por 2 (dois) 
ou mais dirE:tores, -eleitos e destituíveis a qualquer 
tempo pelo conselho de admiriistração, ou, se 
-iriexistente, pela assembléia Qeral, devendo o esta
tuto estabelecer: 

I - o número de diretores, ou o máXimO e 
o mínimo permitidos; - -

II - o modo de sua substituição; 
III - o prazo de gestão, que não será superior 

a 3 (três) anos, permitida a reeleição; 
IV- as atribuições e poderes de cada diretor. 
§ 1 o Os membros do cons_elho de adminis

tração, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão 
ser eleitos para cargos de diretores. 

§ 29 O estatuto pode estabelecer que deter· 
minadas decfsões, de competência dos dfretores, 
sejam tomadas em reunião da diretoria. 

~ ~ O SR.. PRESIDENTE (FranciSco Rollemberg) 
- Os projetas _lidos vão à pu)?licação. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos 
pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 50, de 1988 

Requeremos urgência, nos termos do _art. 371, 
alínea 'b", dó Regimento Interno, para o Projeto 
de Lei da Câmara o9 26, de 1988, que "estabelece 
normas para _a realização das eleiçQes municipais 
de 15 de novembro de 1988 e dá outras provi
dências". 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1988.-Sena
dores: Fernando Henrique Cardoso - Affon
s~ C~marg'? -Mário Maia -Mauro Borges 
- .Marcondes GadeJha - Jarbas Passarinho 
- JoãO Menezes. 
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REQUERIMENTO 
N• 51, de 1988 

Requeremos urgência nos tennos_ do art. 371, 
alínea "b'', do Regimento Interno, para a Mensa
gem no 112188 (PRS n' 77/88). 

Sala das Sessões, }9 de junho de 1988. -Sena
dores: Fernando Henrique Cardoao - Mar
condes Gadelha - Mário Mala. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Estes reqUerimentos serão vo_tad9~_após a _Qr
dem do Dia, na fo~ma do art. 3?:5, I~ do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao_ nobre Senador Mário 
Maia, como Uder, _ 

OSR.MÁRIOMAIA(PDT -ACtomol.lder, 
'pronuncia ·o s~uinte discurso. sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senador~~= 

Não ire~ propriamente, fazei' um díscurso, ape
nas pretendo ler artigo publicadO no jornal O Rio_ 
Branco, de 22-5-88, que retrata exata'mente a 
situação que pretendo abordar nesta oportuni
dade e vem- assinado pelo Colunista Sr. Sérgio 
Quintanilha. Este jornalista faz uma análise minu
dosa da situação em qüe-se_encontram, ng p_re
sente, as doações feitas ao pOvo acreano por prati
camente todos os· Es~dos do Brasil e .a!gufDas 
nações amigas, indusíve Cuba. Lembro-me em 
uma das ocasiões em que estive presente, quando 
o povo acreano passava por aquela dramática 
situação, foi enviado por ·cuba urii aViãO carre
gado de_ donativos, medicamentQs e utensíJios. 

Passo a ler, Sr. Presidente e nobresSrs. Senado
res, o artigo do jOrnal O Rio Branco, sob o títulO: 

"PERDÁO; BRASIL! 

Todo~ que assistiram ao programa "Opi
ntão" levado ao ar pela TV Acre no último 
domingo ficaram surpresos, revoltados e al
guns, como nos disseram, com vergonha de 
ser acreano. -

Ninguém descotlh~ce. a .~ampanha que fOi 
feita por todo estelrne_nso Brasil para que 
fossem arrecadados donaj:ivos em espécie 
e em dinheiro para os "milhares de flagela
dos" do Acre_ e especialmente de s1.1a capital, 
a nossa querida Rio Branco. Ninguém desco
nhece que para cá foram enviadas toneladas 
e mais toneladas de roupas, alimentos, sapa
tos, caixas d'água, colchões, brinquedos, fil
tros, enfim, tudo aquilo que o povo brasileiro 
achou que poderia ser de alguma utilidade 
para os irmãos acreanos que estavam~ se
gundo os apelos patéticos feitos pela impren
sa nacional, nas maiores dificuldades que se 
pudesse imaginar. __ 

Se não nos falha a memória, foram abertas 
contas bancárias pãra-que os brasileiros de 
bom coração pudessem também ajudar o 
Governo-do Estado_ cor;n re:cu~sos finance_iros 
capazes de mitigar o sofrimeli.tç_ d~ flagela
dos e miseráveis, pobres acreahos: 

No domingo pretérito, no programa deres
ponsabilidade do suplente de senador pelo 
PMDB, portanto, do mesmo partido que go
verna o Estado e que recebeu aqueles dona-
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tivos, por conseguinte afa~tada fica qualquer 
hipótese de campanha política solerte, foi 
provado com imagem televisiva, sem monta
gens, a comprovação de uma grand~ parte 
das doações estão armazenadas em depó
Sitos do Esta_do .sem terem sido àistnbuíc(a.s, 
apesar da miserabilidade de centenas_e: cen
tehãs, para lião dízer milhares _de acreanos 
·que' coiri -.,_ a_r~gaÇão e sém e]á precisam da
qüelas doações agora e não durante a cam
panha política_ municipaL No mesmo progra
ma, para vergonha de todos nós, os jorna
listas Luls Carlos MOreira . ..!org_e e Campos 
Pereira, candidatos a candidatos a vereador 

- por Rio Branco, pela sigla do PMDB, portantq, 
também fora das suspeitas, mostraram aJgu
mas Centenas de pares de sapatoS jogados 
fora rió rrieiO dO-mãtO ~que foram enviados 
pàii SereõlâlSti:ib-uídOS entre ós "fl~gelados _ 

- -àcreâncis"''' ontem, hoje, e não em setembro, 
outubro ou..nove.mbro. .. 
·-··O que pensarão os brasileiros a respeito 

-dos acreÇt_nos, dos responsáveis pelo recebi-
- menta e dis_tdbuição_ das doações? O que 

ju1garão os cari_ocÇtS, paulistas, pemambuca
nos, brasilienses, gaúchos, paranaenses e 
tantos_outros"de .. JJ.OS$Cl senso de ~esponsa
bilidade, de nosso reSpeito Pela coisa alheia, 
nbs_so respeito pela mfséria de nossos ir-

- -- mãos, nosso respeito pelo que nos é entre
gue para ser distribuído e fica. armazenado? 
"_Tentaram dizer que não foi dlstribuido por-

o que já o fiZeram para os necessitados é men~ 
tira que não vai CQnvencer flinguém que resi
de_ ou conb.e~ {l ne~p-~~q.açie de nossa gente. 

Pergunta-se,_ também, como ·o fiZeram os 
jornalistas naquele programa de televisão~ 

-- -~ quanto Joi ·arrec:act~.Qo _cj_E: dinheiro_ ç.a conta 
SOS~cre e qual o destino dado aos. recursos 
ali auferidos? Pergunta~se até quando va_mos 
ficar com vergonha ao tomar conhecimento 
através da irilprensa que alguns donativos 
e não _poucos _foram ,d~cobertos em casa 
de _caboSde1tõiaiS-QU .cãndidafus? Até _qUan
-do teremos que ficar_ de cabe~a baixa para 
o restante do Brasil sempre que nos lembrar
mos daquela reportagem da TV-Acre que e~ 
tá gravada e não foi em momento algum 
e até hoje desmentida?" 

AiláS; Srs. Senadores, estiVe com-.o suplente 
4_e semg~qr pelq __ EMDB Emílio Assmar, e S. Ex' 
disse-me que está e-Otri a fita, na TV:Acre, ã dispo
siçao-· dá' autonaacte competente que a requeira, 
para ter conhecimento ,e tomar as devidas provi
dências. 

... 0 qUe foi mOstradõ hão-pertence a comer
ciante -algum, aquilo, segundo o jovem su
Ph~iiie de s_e_nador Emíli9 As:;m_ar, são dona
Uvas i"ealmente_ enviados para serem distri
buídos e _que não o foram sem que haja uma 

- ~~Jicação plausível óti Sequer uma explica-
-'Çao; táidia mas explicação. 

A transpaiên~_ia pee_medebi_~ parece que 
~ riãõãtlrigJu -óS"àõnatiVõs ma·s, pelo menos, 
bem que poderiam evitar que em outras oca
siões rião fõsSem os acfeanos, âe nascimen
to e de cárãçaõ,jufgãdos indtgnos de recebe
rem donativos do Brasil por não os usarem 
para os pi'õp6sitos a 'que se destinaram. 

Todavia, os dirigentes do PMDB, que sem
pre acusaram, e muito, o PDS áe USãr a misé
ria do povo para distribuir os recursos do 
Estado em épocas eleitorais, angariar votos. 
jamais permitirão que tal prática, e com do
nativos naçionais, seja posta em -prática ago-
ra .. _- ---. -- . - :- -- - - -

A impren_sa_ brasileira nãÕ pTode s.abéf o 
que a_contece com os donativOS- qu elitâo 

-,pode sab~er, mas_corn:os pedidos de -PerdãÕ. 
de todos nós que não cotnPactuarriõS com 
as irregularidades mostradas pelos Jomalis-

- tas do próprio PMDB. ". . -

Assim, Sr. Presidente e Sis.-$ênadores, apôs 
ler este artigo, -que é- dã responsabilidade do jorna
lista que o assina, não sei exatamente a quem 
me dirigir para pedir as devidas providências, por
que os donativos estocados e não distnbuidos 
não pertencem ao -GOvefnq dO -~9-o ~ çl_o -~e. 
ma~.ao povo. S_e_p Qo'lelno_,.Jl,tr~~?- ~~-~e'!_S Ó!
gãos competentes, nâCdéVe ~::apãCidade de fazer 
a devida distribuição dos donativos, mister se tor
na qúe um 6fgão feaet.ªl, o Gabinete da Presi· 
dência da República, o Ministério do Interior, ou 
o Ministério da JJJStiç:.a, qualqu_~r autoridade mais 
responsável, tome as providênciai-n&eSsárlãS e 
faça uma interVenção-nesse set.Or, -pOrque foi, pú
bfic:a e notoriamente, mostrado, através -de ima· 
gens da televisão; pelos próprios repórteres que 
estão ligados ao partido, que a mercadoria foi 
estocada e está em Jugafes indéJídos, inclusive 
na residênCia de alguf!.~ dos candidatOs a __ cãndi-
datos. _ -- - · 

Assim, faço esta advertência à NãçãO, áiãutOri:
dades coínpeteriteS e resp-o1isâVêfs, e, pOr inter
médio desta oportunidade, a levo ao conhecimen
to da imprensa nacional, do rádio e da televisão. 
principalmente da 1V Manchete; da __ TV GlQbo_ e 
dét TV Contin_ental, que realizaram uma campanha 
exaustiva e emodonante para que os brasileiros 
se mobilizassem e fiZessem doa'Ções ãôs Estados 
do_ Acre e do R_(o de Janeiro, 'anibos, -à época, 
atin_gidos pela tragédia das grarldes enchentes, 
alagações e desabameOtosz·o.ue~~se~--~g~o~-de 
comunicação, contiJ:tuãnáó ila linha d~ ~e!>ponsa
bilidade que têm para Cbm a _ _dNulgaç&-Q-d~ infor
mações, tomem_ as providências_ para que esses 
fatos lamentáveis s~jam esdareqdos, e _as doa-

___ ções, feitaS-cOin emoÇão pelo pOVo brãSileiro e 
pelas nações amigas, tenham_ a destinaçãq certa, 
e -que essas írregularídades que i-tos envergonham 
sejãin-córrigíàaS. - --- ·- ·-
=----Sr. Presidente, se me f~ dada oportunidade, 
gostaria de .:).bordar um assunto de grande impor
tância, tão importante ou mçlls.que este que acabo 
de citar, __ assunto apenas regional. Chamaria a 
atenção dos Srs. Senadores, P9~que os fatos atin~ 
gem diretamente esta Casa, se forem concretos, 
se forem verdadeiros. 

--- -0 Sr. -Aluízlo sezerTá._-=.--Peririite-iiie üm 
aparte, nobre Senador Mário Maia? _ 

O SR. MÁRIO MAIA-Antes de dâr-o aParte 
a V,~. gostaria _de abordar o probleJ!la, porque 
muito grave e diz_ respeito e~tamente if pessoa 
de V. Ex" nobre Senador Aluízio Bezerra V. EX' 
está envolvidQ na notícia, e não -ácredlto--verda
deira, a não ser que v. ~ confrrine, de' ViVa v6z~
o que está_ aqui no jomat porql,le se_tra~_c!e <!_Ssun-
to muito graY'e. - -
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A Gazeta do Acre. em sua edição do dia 27 
do corrente mês, publicou matéria sob o titulo 
"Samey promete asfalto até Cruzeiro do Sul e 
o Peru". Chamaria a atenção do nObre Senador 
Itamar Franco e dos membros da Comissão Parla
mentar de Inquérito para o fato que vou dar éo
nhedmento à CaSa, de sUma ImPortância, no mo
mento_ em que estamos às vésperas de votação 
dos quatro ou cinco anos do mandato do Presi
dente da República, e o assunto está intimamente 
relacionado _com este fato. 

Entre os vários noticiário_s dos jornais e os disse.. 
me-disse, há uma colocação muito_ comprome
tedora, mas, particularmente, não acredito que 
o Governador do Estado do Acre e o Senador 
Aluízio Bezerra tenham-se comprometido como 
o jornal está relatando. 

Pedindo Ucença à Mesa para que tenha um 
pouco mais de paciência com esta Liderança, 
como já teve com as demais, vou ler ... 

OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Só quero lembrar a V. Ex!' que o seu tempo 
já está ultrapassado em seis minutos e ainda há 
outros oradores inscritos. 

O SR. MÁRIO MAIA- Peço a V. ~e aos 
nobres colegas que estão inscritos um pOuco de 
tolerância, porque esta notícia é de grande impor
tância para nós todos, inclusive vamos ouvir a 
palavra do Senador Aluizio Bezerra, que há de 
desmentir o que aqui está noticiado, pois_ não 
acredito que isto esteja ocorrendo, visto que, se 
fosse verdade, não seria corrupção, seria _chanta
gem ao Governo acreano e aos nossos parlamen
tares. seria uma chantagem que estariam fazendo 
contra os nossos_ constituintes. Não acredito que 
o Governo acreano se submetesse_ a essa chanta
gem, e também não acredito que o Senhor Presi· 
dente da República fizesse uma oferta desta natu
reza em troca de votos. 

Sr. PresMente, sob o título "Samey promete 
asfalto até Cruzeiro do Sul e o Peru", está vazadã 
a notícia seguinte: 

"Rio de Janeiro (ASSECON) -ASSECON 
é o órgão de imprensa oficial do Palácio Rio 
Branco, do Governo- do Acre - "O tão so
nhado asfaltamento da BR-364 até Cruzeiro 
do Sul pode se tomar, em breve, Uma ·realída· 
de. Em audiênCia na nOite da última quarta
feir~ com o Presidente José Sariiey, Flaviano 
Melo ouviu dele o compromisso de priorizar 
o financiamento para a pavimentação da BR, 
não apenas até Cruzeiro do Sul, como tam
bém até Pucalpa, Peru. Córrl isSO, o Senadõr 
Aluízio Bezerra se comprometeu a apoiar o 
mandato de cinco anos." 

Vejam bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores e 
nobre_S_enador Aluízio Bezerra: 

"Com isso, o Seri:aâor Aluízio Bezerra se 
comprometeu a apoiar o mandato de cinco 
anos. Os recursos para a rodovia (calculados 
em tomo de 200 a 250 milhões de dólares) 
virão do fmanciamento que o Govemo fede
ral deverá obter de _bancos de investimentos 
japoneses, tão logo se_ conclua o ac?rdo com 
o Oube de Paris. A intenção _de Samey, se
gundo ele próprio explico_u a Flaviano Melo, 
é obter quatro bilhões de dólares nos próxi
mos dois anos e, a longo prazo, onze bilhões 
de dólares. A condição apresentada por Alui-

-zio Bezerra· para vOtar pelos cinco anos foi 
a dE!.i::Jue o Governo pffVilegiaria, nas negocia
ções e na aplicação c!_estes_recursos, o asfal
tamento da estrada até Cruzeiro do Sul e 
do trecho Cruzeiro do Sul---Pucalpa. O tre
cho Pucalpa-Urna já é ligado por via asfál· 
tica. 

Samey ·deu gàrã.iltia a F!aviáno, Alufzio Be
zerra- e ao deputado Geraldo Fleming, que 
foram recebidos extra-agenda pelo Presiden
te às 19 horaS de quarta-feirà, especificamen
te para tratar dessa questão. 

Já __ hâ alguns meses, o governador Flaviano 
Melo vinha conversando c_om o senador Aluí
zio Bezerra tentánto obter "a unanimidade 

- PosSíver~Como diz, para o apoio -político a 
Sarney. COmo Corítrap_artlda, _Flaviano suge
riu qUe o governo e----=a baÍ1cãda federal acrea
na solicitaiíãm aó Presidente que se compro
metesse com a paVimentação da BR-364 e 
com a viabilização da ligação com o Pacífico. 

Aluízio Bezerra justifica sua posição dizen
do que "diante do compromisso do Presi
Uen~~ de assegurar a prioridade para o finan
ciamento da BR-364 até Pucalpa, entendo 

_ que os intereSses maiores âã população e 
da integraÇão latino-arriericana têm uma re
levância que justifica o nOSso apOio ao man
dato de cinco anos para o presidente Sar
ney". O sEinâdof ressalta ··que "isso_ constitui 
um sOnno-dO-Povo amazônico, brasileiro e 
latino-ainericano, e em especial do povo 
acreanó~ "O Presidente firmou compromisso 
conosco, e o seu cumprimento será daqui 
para_ frente cobrado permanentemente pela 
população acreana". 

Na audiência com Samey, Flaviano Melo 
iniciOU agradecendo o apoio que o Estado 
terp recebido da União, após o que abordou 
a questão da ligação Com o Pacífico e o voto 
de_Aluízio Bezerra a favor dos cinco anos. 
"Com este compromisso, Presidente, o se
nhor vai entrar na história do Acre", disse 
Flaviano, ao que Sárney resporideu: "não 
apenas para a do Acre, mas para a do Brasil, 

--'- ---'- poiS esSa estrãda significa o coroamento da 
integi-ã.ção latino-americana". 

o-governador saiu da audiência em clima 
de grande descontração e alegria, se dirigin
do em seguida para o Rio de Janeiro, onde 
proferiu, ontem, uma palestra no Clube de 
Engenharia. Em Brasília, ressaltou-se o fato 
de o que o governador do Acre havia conse
~gUido o maior apoio, proporcionalmente, que 
um governador já obteve -a favor do mandato 
_de cinco anos para Samey: dos onze votos 
da bancada federal acreana, dez serão dados 

---a favor do Presidente._Com isso, o cacife de 
-- Flaviano perante o Governo federal será mais 

ainda fortaleddo." 

Ora, Sr. Presidente, é de c-onhedmento público, 
é público e notório que eu, o nobre Senador Aluí
zfo Bezerra, o nobre Deputado Osmir Uma, de 
há muito, desde_ 1984, virrios lutando pelas elei
ções diretas à Presidência da República. E para 
que as eleições ocorressem agora, em 1988, vá
rios pronunciamentos aqui no Senado e até na 
Constituinte, "foram feitos por esses ilustres consti
tuintes, defendendo o mandato de quatro anos 
para o Presidente da República. Agora, vem esta 

notícia, vazada num jornal oficioso _do Estado do 
Acre. Ficamos perplexos, porque não aevemos 
acreditar no que estamos a ler, não acreditamos 
que o Presidente José Samey pudesse servir-se 
do dinheiro público, do dinheiro que não é de 
Sua Excelência, do dinheiro que é da Nação brasi
leira, para, neste momento, fazer troca de ~n_n~ên-

. cia,-prometendo aquilo que sei que Sua EXce
lência não pode cumprir, pois o Presidente J?ão 
Figueiredo, em outras épocas, também prome
tera fazer o asfaltamento da Estrada BR-364 __:_ 
de Rio Branco até Cruzeiro do Sul ~. tainbém 
àquela época procurando vantagens eleitorais e 
sabíamos e sabemos- e o nobre Senador_Aiuízio 
Bezirra sabe, bem como os nobres parlamentares 
do Estado do Acre que, mesmo- com ã prorro
gação CIO mandato do Presidente por cinco anos, 
Suã -ExCelência sabe que o Brasil não tem condi
ções econômicas para fazer a implantação dessa 
estrada durante o seu Governo, e todos nós pro
pugnamos_ o asfaltamento dessa estrada desde 
os tempos em que ela era a BR-29; na Câmara 
dos Deputados lutamos para que ela fosse aberta 
e continuamos trabalhando por ela. -
- EStranho muito que o Presidente da República 

se va}fiã -de y_m rriomento como este. Não posso 
ªcr~9_itar, nãO quero acreditar, não devo acreditar, 
porque Seria ó descrédito absoluto das autori
dades, um presidente __ da República negociando 
com um governador os votos dos constituintes 
para a obtenção de vantagens pessoais, a prorro

-gação do seu mandato. Não acredito, a não ser 
que as pessoas, os nomes relatados, confirmem 
que a nOtícia é verdadeira e _que houve realmente 
essa troca de vantagens. 

O Sr. Joio Menezes- V. Ex- permite um 
aparte, nobre Senador Mário Maia? 

O Sr. Nabor Júnior- Permite um aparte, 
nobre Senador Mário Maia? 

O SR. MARio MAIA - Concedo primeiro 
o aparte ao nobre Senador João Menez_es, que 
já me havia-pedido anteriormente, a seguir conce
derei ao nobre Senador Nabor Júnior e, se a Mesa 
o permitir, ao ilustre Senador Mansueto de Lavor, 
porque creio que o assunto é de grande interesse 
para todos nós Senadores Constituintes que esta
mos àS vésperas de votar 9 mandato do Presi
dente da RepúbUca. 

O Sr. João Menezes - Eminente Senador 
Mário Maia, V. E>f tratou de dois assuntos, sendo 
que um deles julgo de grande importância e quan
to ao outro não dou importância, pois não acredito 
nas acusações feitas em relação ao Senador Aluí
zio Bezerra 

O SR. MÁRIO MAIA- Também não acre
dito, por Isso que estou lendo, não estou_ fazendo, 

_pessoalmente qualquer acusação; estou estra
nhando e estou dando a oportunidade de defesa. 

O Sr. João Menezes - É uma coisa tão 
absurda que não se pode levar em maior conside
ração. POr outro lado, se S. Ex' tivesse optado 
pelos 4 anos e agora votasse em 5, também não 
haveria nada de mais, muita gente está fazendo 
isto, está-se capacitando de que realmente a situa
ção exige, qu-e é melhor 5 anos. 

O SR. MARIO MAIA - Não há estranheza 
nesse fato. 
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O Sr .. João Menezes- Ainda hoje estão re
gistrando que o emtnente Senador Afonso Mnos 
vai votar nos 5 anos. Esta notícia está no jornal. 
Não há mal nenhum nisso. Agora, V. Ex', tratou 
de um assunto que reputo da maior importância: 
é a história do auxílio das mercadorias que foram 
doadas ao povo -do Acre. Isto julgo importante. 
V. Ex" viu que o Acre recebeu auxílio de tOdo_ 
mundo, até Cuba enviou alimentos para o Acre, 
a UDR mandou também; quer dizer, todos envia
ram au>a1ío para o Acre. Então~ talvez este assunto 
seja mais_apropriado para a·CPI da Corrupção, 
que não tem muito trabalho pois está-se_ esva
ziando, que V. EX" possa mandar para lá a investi
gação que pode ser políc::ial, a fam de ~r verificado 
o que vem denunciando. Era eSse o aparte que 
queria fazer, ressaJvando a segunda parte, porque 
não posso fazer nem aceitar acusações desse tipo 
contra urn colega do Senado quanto mais contra 
a Presidência da República. Não _tem o mjnimo 
fundamento e_nãQmerece ciiscuss--ª.o .. 

O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço a V. Ex' 
o aparte. Realmente, estou estranhando, tanto que 
tive o cuidado, e estou agastado até de trazer 
à baila o assunto. Como está vazado em órgão 
de divulgação pública, em jornais, eu o_ trouxe 
à consideração do Plenário, para que haja oportu~ 
nidade de esclarecimento sobre os dois a~suntos. 
QUanto à -primeira parte, ho fina], não flZ qua1quer 
crítica mais acerba, podem ser consultados os 
meus comentários, apenas pedi providências às 
autoridades competentes, para intervir e fazer a 
distribuição devida. Quanto ao segundo assunto, 
também_ é muito estrçmbo e não acredito e trago-o 
aqui não para acusar, porque não há uma acusa
ção; há um fato relatado _através da imprensa, 
esperando haja um esclarecimento a respeito. 

O Sr. Nabor Júnior- V. EX" me permite 
um aparte? -

O SR. MÁRIO MAIA - Concedo o aparte 
ao nobre_ Senador Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor Júnior - Eminente Senador 
Mário Maia, gostaria de esclarecer a V, _Ex." e ~os 
demais Membros desta Casa que, em decorrência 
do estado de calamidade pública a que foi subme
tido o nosso Estado, principalmente o Município 
de Rio Branco, em virtude da cheia do Rio Acre, 
cerca de 40 mí1 pessoas ficaram totalmente desa
brigadas e, durante o perlodo de um mês, aproxi
madamente, foram atendidas pelo Governo do 
Estado do Acre, pela LBA e também através de 
donativos que foram encaminfiados ao Estado 
pela população de outras unidades da Federação 
e entidades assistendals, ~que, sentindo a gravi
dade do problema das pessoas que foram atingi~ 
das pelas inundações, encaminhar$lm alimentos, 
medicamentos e donativos, corno roupas, calça
dos etc._ 

O SR. MÁRIO MAIA -lndusive países ami
gos. 

O Sr. Nabor Júnior - Exatamente. E V. Ex' 
sabe tanto quanto nós, porque esteve, naquela 
oportunidade, no Acre, em companhia do Ministro 
da Saúde, que cerca de 90%- dos donativos foram 
distribuídos de mane_ira correta pelo Governo do 
Estado, através da Comissão de Defesa CivU, que 
atua nas ocasiões em que o EStado sofre_ calami
dades. O Governo do ESta ao cOntraiu dívidas a1tís-

si mas com os forneCedores de Rio Branco -para 
mante.r; Qy_rãnte mÇtis de !JID mês.. o- atendimento, 
principa]niEmte de alim-ernos, às famílias que fo- ~ 
ram cadastradas através da Oefesa Civil e que 
somaram rriéiis de 40 _mil pessoas. Existe ainda 
o saldo desses gênérõs, oprincipaJmente roupãs 
e sapatos, às vezes sapatos descasados, roupas 
velhas. r~sgadas que as pessoas nem quiseram 
aceitar. AS vezes, chega lá um cidãdão e pega 
um sapato, não encontra o par daquele sapato 
e o aband,_Qna_no_local. Então, existe realm~nte 
o Sa1do dos .. donativos. Devo dizer, para conheci
mentO da Casa, que houve honestidade e serie
dade na distribuição dos gêneros. V. Ex" conhece 
muito bem o jornalista que escreveu esse artigo 
no jornal O Rio Branco, Sr. Sétgío Quintanilha, 
um jornalista tendencioso, homem miado ao PDS 
há muito tempo e que sempre, desde que o PMDB 
assumiu o Governo do Estado do Acre,_vem fazen
do oposição, através da imprensa. 

_Q'SR . .MARió MAiA-.:::_ Nobre Sen.ador, âpe. 
sar de ser .do PDS, esse jomaJista faz um relato~ 
uma análise do que foi passado na televisão. 

O .. Sr. -Nabor Júnior -V r Ex~ também sabe 
a posiÇão da 1V Acie. Ertftelação ao Governo 
do ESfiiQà do Acre, ê de oposição sistemática 
a este_ <lQverriõ, bein c;Qrrio- têm--esse cómpOr
tamerito alguns jornalistas, çior questões que não 
conviria aqtii ab~rdar. 

OSR.MÁRIOMAIA-Nãosabiadessaparti
cularidade, porque é estranho que o jornalista res
ponsável pela reportagem da TV Acre seja o Su
Plente de V. Ex" EstOu tomando conhedmento 
agora da divergéncia. 

O .Sr. l"''abor Júnior - Nem por isso_ deiXa 
de estar _<:alocando aquela_ emissora de _televisão 
a serYiç:Qda oposição no meu Estado, p()r i!"Jteres
sris Contraiiãdcis, exdUsíVãiTIEmfe p6i' isto. Então, 
não_ atçibuo mai_or_ irppoitância à denúncia _que 
v.--e:_x, Vé1i:-UI3-nci S€àado, rieste- dia, porque toda 
a população- do Acre sabe que_ o_ Governo do 
Estado distribuiu, durante mais de trinta dias, a 
cerCa-de- qUarenta mil pesSoas, Cestas de alimen
tos. Mandou _vacinar toda a. população atinginda 
pelaS inuridações, colocou. equipes de médicos, 
de enfermeiros, inclusive de outros Estados, CQ

mo de Goiás. ·o Govertiador Henrique Santillo 
encaminhou_roédic:oa para allX_l1iar na assistência 
às populações atingidas pelas inundações. Tudo 
isto o GovernO dcLEs_t?ldo Jez, e. j:j_stá dev.endo. 
muito aos fornec_edores, porque aind_a não_ teve_ 
dinheiro para pagar. Não é um saldo _de meia~ 
dúzia de Sapatos e roupas velhas que irá co_mpro
m.eter essa campanha que o povo brasileiro em 
boa hora entendeu empreender, contribuindo pa
ra minimizar o sofrimerito de milhares de pessoas 
que atinflidas pelas inundações do rio Acre. Com 
referência ao segundo_ tópico do discurso de V. 
~.não vejo nada demais em o GovernO do Esta
do do -A<:re, a bancada do PMDB do Estãdo se 
conlprórhete-rem Com ~- PrE:sidEmte da Repúblic:a 
para votar favoravelmente _ _à gm_encta..que e.st@e
lece cinco anos de mandato para o Presidente 
José_Samey, pelo muito que SUa Excelência_ tem 
feito pelo -Esiãdo _dO- Acre._ · -- --

o SR: MARIO -MAIA --Mas em troea~-noore_ -
Senado~ ~ e isso_ é tráfico .de influênda- nob:re 
SeJ}_ad~feJTi ti-Oca. de !iberação para -aBR-3"64.---

O Sr. Nabor Júnior- Não vejo nada demais. 

O SR. MÁRIO MAIA - Para \'- ~ pode 
ser muito SimpleS. -EStranho qUe V. Ex" mlo -ache 
nada de mat?, porque V. EX governou-o Estado~·· 

O Sr. Nabor Júnior - Não vejo nada de 
mais nisso. 

O SR. MÁRIO MAIA - ... dentro de uma 
austeridade, dentrO dci um rel~cion_amemg, çl_e 
austeridade, e sou testemunha di_sso. Mas_ y,_ ~ 
defender a situação_._dt; t;rá,fico __ ge __ infJuêrtci~ cl9 
Presidente dá República cOm o -oovemador do 
seu Estado em trocade_libera_çãq de_verb_.:ts_para_~ 
fazer a BR-364 ... 

O Sr. Nabor Júnior - Não vejo nada de 
mais. Eu gostaria que V. ~me-assegurasse o 
direito de contraditar a argumentação expendida 
aqui. Nosso dever, Senador Márlo __ Ma_ia_, __ ª nossa 
obrigação no Congresso riacionW é defend~r QS 
interesses do nosso Estado. 

o SR. MÁRIO MAIA~é~ ;~~~;~~-i~it~·-· ----
dentro da moralidade. -

O Sr. Nabor Júnior - t: carrear recursos 
para resolver o problema habitacional do nosso 
Estado, q"ue é muito sédo,___ -

O SR. MÁRIO MAIA -...:.:D-entrO Cfa -m_oralidade 
admissivel, dentro da ética político-parlamentar. -

O Sr. Nabor Júnior-- É pleitear do úoverno 
Federal recursos pãra a pavimentação-da BR-364, 
não só no trecho- de Porto V~o. a Rjq ~f-ª_flCO 
como de Rio BrancO ·até CI1.!zeiro do Sul. s~ ~ti
véssemos reivindicando do GOverno,_ e que~o,Se-
nador... ·---. ___ ·-·· __ 

O SR. MÁRIO MAIA - Mas não. em trocá 
de barganha. 

--·--'---·-
0 Sr. Nabo r J"'ü~or- ... Alulzio Bezerra tives-

se Co_ffipareoao â preseilça dO Presidente da R~ 
pública, em companhia do Governador _Fl_ayiano 
Melo, para reivindicar o atendimento de qualquer 
pretensão de ordem pessoal, V. Ód', aí sim, poderia 
condená-lo, M.as_n9_m9ro~_n_tQ ~m_g!,(_~_Q__§_e_!'J_~<!qr __ 
Al.uízio Bezerra, em companhia do G~emador -
Flaviano Melo, compareceu à presença do Presi
dente José Samey para pleitea[ r~ursos para. as
segurar a pavimentação da BR-.364, no -t~chó _ 
entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, não vejq nada 
de mais_. Aqueles Parlamentares que es@o__c_om
prometidos para votar pelos 4 anos também têm 
seus interesses emjpgp, têm_J;;~!JS iiJ.tet_~g§~lei
toreiros. Então, não vejo nada de mais a B~c:ada 
do Acre comprometer-se com o_ eresidente da 
República publicamente, enquanto aquilo foi feito 
por subterfúgios, às esçw-as, não foi feito às ~Jar~ 

o SR. MÁRIO MAIA - Nobre Senador, 
V. Ex" está defende_ndo uma~-muitQ _f!'_~g!l~ ~~ 
é uma tese de b_argãnha, de troc:8_Ge __ inter_esse_~_ 
de imoralidade. V. &-va,i-me permitir,-fsso ê Urna 
imoraUdade, no meu conceito. 

O sr: NabOr Jíiniõr :.... Nã.o_vejó nada de 
imoralidade_em se-defençier QS irtteres$e.~ do _ _Esta· 
-do t]ue répreSentan1oS ã"qúi~·néSüi.CifSã~dO Cõn:. 
gresso_ ~ª~iopa!L __ _ 

O sR.-MÁRió-MAiA--= oetender ~QS~ifitéreS-
ses do- Estado é uma coisa, troçar,_ barganhar 
no interes-se de vOtos ~-muito 1;;1if~rente •.. noPr~ -SenadOr:-- · · -· - -·- · - ---
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O Sr. Nabor Júnior - Não vejo nada de 
imoral nisso. 

O SR. MÁRIO MAIA- Isso é-uma irnorali~ 
dade, é urna corrupção. V. EX' não pode compac~ 
tuar, porque V~ f:xl' é um homem sério; V. 51' 
governou o Estado do Acre com seriedade e não 
pode, agora, compactuar com essa imoralidade, 
essa corrupção, essa chantagem, o Presidente da 
República, se for verdadeira- e V. Ex' está confir
mando que é verdadeira -, chamou o Gover~ 
nadar para barganhar os votos, para trocar os 
votos do Senador Alulzio Bezerra. Não quero acre
ditar que isso esteja acontecendo, trocar os votos 
do Deputado Osmir Uma, que foi à imprensa, 
que foi aos jornais e afirmou que votaria pelos 
4 anos, e agora vai ao Palácio e diz que vota 
com os 5 anos, porque O Governo vái liberar os 
recursos para a BR-3-64. Nobre Senador, conve
nhamos, esta não é a minha moral. 

O Sr. _Nabor Júnior-:-::: V. EJr vaiRme permitir. 
Eu gostaria qUe V. Ex" me permitisse concluir 
o aparte. Gostaria que V. EX" estabelecesse os 
recursos para a BRR364. Gostaria que a Casa tives
se oportunidade de conhecer a nossa versão a 
respeito- do assunto. E V. ~ não me está ofere
cendo essa oportunidade. 

O SR- MÁRIO MAIA - Eu li aqui e V. EX' 
está confirmando. 

O Sr. Nabor Júnior - o Governo -federal 
tem ajudado muito o nosso Estado. E estamos 
aqui exatamente para isto. O povo do Acre nos 
conferiu o mandato para trabalhar em benefício 
da nossa terra. 

O SR. MÁRIO MAIA - Mas é obrigação do 
Governo Federal ajudar a todos os Estados, não 
é esmola, nobre Senador. V. EXt está-se cOloCandO -
nwna posição de pária, de humilde, de pedir com 
o pires na mão o que é uma obrigação do Presi
dente, o que é uma obrigação da União. V. Ex' 
não vai pedir favor, V. ~vai pedir o cumprimento 
da lei. O Presidente da República tem que fazer 
as liberações de acordo com a lei e não de acordo 
com seus interesses pessoais. 

O Sr. Nabor Júnior-A tendência da Assem
bléia Nacional Coristituínte é de assegUrar ao Pre
sidente José Samey o mandato de cinco anos. 

O SR- MARIO MAIA - V. EX' está defen
dendo uma tese indefensável. 

O SR. PRESIDENTE {Francisco Rollemberg) 
-Senador Mário Maia, por favor. 

O Sr. Nabor Júnior - Isto ai é desespero 
de causa de V. Ex", porque a imprensa toda e 
a oposição já está reconhecendo que a Assem
bléia NacionaJ Constituinte vai assf:·!;iurar ao Presi
dente José Samey o mamdato_.de .cinco anos. Isso 
não pasSa de discussão de causa de V. Ex'. 

O SR- MARIO MAIA- Não, V. EX' ... 
O Sr. Nabor Júnior - O Senador Aluízio 

Bezerra está defendendo os interesses do Estado 
do Acre, o que todo_s temos a obrigação de fazer. 

O SR- MARIO MAIA - E V, EX' não queira 
com isto dizer que nào estou defendendo os inte
resses do Estado do Acre, e a Ver9oriha do povo 
acreano, nobre Senador, porque queremos rece
per a ajuda da União, queremos receber a consiR 
deração do Presidente da República, mas não co-

mo esmoleres, não pedindo favor, não chegando 
com o pires na mão e pedindo as esmolas ao 
Senhor Presidente da República, muito menos 
neste momento em que o mandato do Presidente 
da República está em jogo para ser votado. 

Ora, nobre Senador Nabor Júnior, V. f:xl' sabe 
que eu sempre defendi os 4 anos, fui contra o 
colégio eleitoral e continuo coerente com meu 
po!lto de vista. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rc>llemberg) 
- Senador Mário Maia, comunico que- V. EX' já 
ultrapassou em trinta e dois minutos o seu tempo, 
e. gostaria que V. ~ concluísse o seu pronun
ciamento. 

O_ S~. MARIO MAiA- Sr. Presidente, vou 
encerrar. 

Isto ocorreu porque 'ª discussão tomou-se aca
lorada, naturalmente, porque passou a interessar 
à Casa ·e à Nação brasileira, e, como de outros 
feitos, também, em assuntos polêmicos desta na
tureza, os oradores excedem um pouco seu tem
po, para dar oportunidade a seus Pares de tam
bém esdarecerem, como acabei de fazer com 
relação aos nobres Senadores Nabor Júnior, João 
Menezes e a outros companheiros que me quise- _ 
ram _apaitear. 

Sr. Presidente, vou concluir, porque V. Ex" já 
me chamou a atenção quanto ao tempo e não 
quero ter desconsideração para com meus cole~ 
gas que devem falar. 

Penso que focalizei assunto da mais alta impor
tância nesta manhã, um assunto regional que pre
cisa ser verificado. 

Quanto aos 90% de -diStribUiçâo, isto tem que 
ser averiguado. Como existe um residual muito 
grande, e_ que está sendo objeto de dúvidas do 
Governo; até para-esclarecimento, a fim de que 
o mesmo não seja pos~o sob a suspeita de que 
esses donativos serão utilizados com finalidades 
eleitoreiras, o _Governo deve tomar _as devidas pro
vidências, ou os órgãos federais devem fazê~lo, 
para dar a destinação devida aos donativos. 

Quanto ao tráfico de influência, aqui registrado 
pelo jornal, lamento profundamente esteja prati
camente confirmado o que o jornal denuncia, o 
que o jornal noticia e que de maneira estarre
cedor_a, trago aO COnhedinento do País, porque, 
como_ o fato está ·sendo colocado pelo Gover
nador do Estado do Acre, pelo Presidente da Re
pública e pelos Constituintes que são objetos de 
negociação, da forma como está sendo colocado, 
mais .do que corrupção, considero seja uma chan
tagem do Presidente da República aos nosso_s 
Parlamentares, e lamentO i)ue -os Parlamentares 
aceitem essa chantagem neste momento, porque 
afirmo e reafirmo que nós aqui - e os nossos 
Pares são testemunhas -defendemos os interes
ses do Acre; estamos relatando projetO de libera~ 
ção de recursos para _o Acre; sef"!'lpre votamos 
a favor da liberação desses recursos; estamos 
sempre prontos para votar; não obstruímos maté
ria _de espécie alguma e, no que ê possível, esta
mos sempre procUrando os benefidos. A BR-364 
é uma ne_tessidade para o Acre. Já_ fizemos deze
nas de dis-cursos neste sentidO e estamOs reite
rando isto" a cada oportunidad~: 

Agora, o Governo prender os recu-rsos e-~hamar 
o Governador e dizer que vai liberar oS recursos 
em troca de voío de um Constituinte, nobre Sena~ 
dor, Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores, isto 
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não está dentro da ética de noss_os mandatos 
parlamentares. Pelo menos para mim, este _é_ o 
conceito de coerência e de ética política, no meu 
dicionário. 

Encerro· ci meu discurso, pela advertência da 
Mesa, e peço des_culpas aos Srs. Senadõre_s _aos 
quais não pude conceder apartes, porque o tempo 
já se esgotou há muito. 

Eia o que tinha a dizer, Sr. Presidente e nobres 
Srs. Senadores. (Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Mário Maia, o 
Sr. Franscisco Rollemberg deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Hum
berto Lucena. 

O SR. ALUIZIO BEZERRA-Sr. Presidente 
requeiro a palavra para explicação pessoal, tend~ 
em vista que o meu nome foi citado pelo nobre 
Senador Mário Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a paJãvra-a V. Ex!' para explicação pes
soal por 5 minutos, de acordo com o art. 16, 
item V, alínea a. 

O SR.-ALGÍZ/0 BEZERRA PRONGNCIA 
DISC(ffiSO Q(fE, ENIREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ PaBUCADO POSTE
RIORMENTE 

O Sr. N_elson Camelro~ S_r. Presidente, peço 
a palavra pelo ordem. - -

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
conce-do a palavra ao nobre Senador Nelson Car· 
neiro. 

O SR- I'!ELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi· 
dente e Srs. Senadores: 

Traduzindo o_ ãnseio geral de todo funciona
lismo público deste País, gostaria que V. EX' infor
masse à Casa e à Nação quando pretende realizar 
a segunda reunião para que se vote o decreto-lei 
que congelou a ÇIRP. A Nação inteira está voltada 
para V. EX' à espera d~ fixação da data da próxima 
sessão, porque já estamos no dia primeiro de 
junho. 

Era O que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
V. EJcl' não levantou questáo de ordem, nobre se
nador, mas pede uma informação, e a Presidência 
a dá. 

A Presidência está em contatox:om o Presidente 
Ulysses Guimarães e espera realizar, tão logo 
quanto possível, urna nova sessão do Congresso 
Nacional destinada à apreciação dos decretos-leis 
que já foram objeto de duas sessões seguidas 
do Congresso Nacional na última semana. Inclu
sive, neste sentido, recebeu também uma solicita
ção de várias L,ideranças com assento no Senado 
Federal. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Uder Senador Ja
mil Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- R.J. Como 
Uder. Pronuncia o seguinte discurso.) .....;Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Deixarei de fazer uso da palavra neste momen
to, no intuito de acelerarmas a votação da matéria 
referente às eleições municipais deste ano. 

Sr. Presidente, farei um apelo patético às lide
ranças desta Casa, já que temos visto diariamente 
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especulações sobre interesses no sentido da pro
telação da realização dessas eleições. 

Se por acaso esta matéria se tomar polêmica 
no Senado e tiver que voltar à Câmara dos Depu
tados, que façamos um acordo, rejeitando todas 
as emendas e remetendo à sanção presldendal 
o projeto que vc;!io da Câmara para que -digamos 
à popu1ação brasileira qUe o Senado quer eleições 
municipais neste ano. Sentimos que existe um 
movimento de pessoas_não interessadas na reali
zação desse processo eleitoral, algumas porque 
querem uma eleição casada, outro porque que
rem .uma ~lelção solt~U'a, Enfiru, há interesses 
pessoais que _contrariam, na realidade, o interesse 
da grande população brasileira, que quer eleger 
os seus novos vereadores e pre_feitos a 15_ de 
novembro de 1988. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra, para breve comunicação de 
caráter urgente, ao nobre Senador Jutahy Maga
lhães. 

OSR.J(ITAHY MAGALHÃES (PMDB-BA 
Para uma comunicação.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

A Folha de S. Paulo de ontem, em editorial, 
repetindo matéria do dia 29, declarou que aqui, 
sob o meu comando, sob _a_minha chefia, como 
"maquinista-mar" seria praticado um ato que da
ria margem a um novo "trem da alegria" no Se
nado. 

Ora, Sr. Presidente, a atual Mesa pode ter come
tido erros, mas não de facilitar normas como _es-
sas das quais nos acusam. . _ 

Não vou fazer um pronunciamento_ hoje, por 
causa de questão mais urgente, como a votação 
dessa matéria eleitoral importante para as eleições 
municipais deste ano. Darei apenas wna expli
cação. 

O editorial de ontem afirma que a proposta 
feita é dissimulada. Em primeira lugar, um projeto 
de lei não pode ter dissimulações. O projeto de 
lei apresentado para exame de todos os srs. sena
dores, para receber sugestões, principalmente das 
lideranças, está sendo discutido inclusive com li
deranças dos fundonárlo!:io desta Casa, posterior
mente terá que ir à Mesa Diretora, ao Plenário 
do Senado e, depois, ao Plenário da Câmara dos 
Deputados, e finalmente à sanção presidencial 
Portanto, não haveria a possibilidade de dissimu
lação. 

O que estamos desejando? O editorial diz que 
queremos transformar cargos em comissão em 
cargos permanentes no Senado. Não é verdade. 
O secretário parlamentar e o assessor técnico 
ocupam cargos regidos pela CLT. O que estamos 
buscando, o que a proposta visa é fazer com que 
sejam transformados em cargos em comissão, 
demissíveis ad nutum: 

"Qualquer funcionário, secretário parla
mentar e assessor técnico, será demissível 
ad nutum e será afastado automaticamente 
no momento em que os senadores encer
rarem os seus mandatos. 

Com estas modificações, se aprovadas, não ha
verá mais a possibilidade da transferênda destes 
funcionários para o quadro permanente, .como 
anteriormente podia acontecer e já aconteceu. 
Então, a interpretação do jornal é o contrário da
quilo que estamos propondo. 
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Fala-se _também, na questão das carreiras de 
adj_unp-l~~at_ivo_e.i~~eetor~S de Segurança,_ que 
também estaríamos perm_itfndo que paSsassem 
para o quadro permanente. Também é um equí
voco. EsSes fúricionários_iásão do quadro perma
nente.-O QUe Visa a prõposta?" Por urri e!JuívOco 
do passado, esses funcionários, que não têm nível 
universitário, recebem como NS, no Senado. A 
proposta é no sentido de se evitar ç:ontinue esse 
equívoco, sem prejuízo dos atuais, mas impedin
do que novos funcionários façam ascensão fun
cional sem ter"o niYeil universitário, para receber 
dentro çio nível superi?r_. P()rtanto, a proposta é 
mo_íalizado~a. _ - o- _ - _ - -

O que mais? T effios, Com essa -p:ropõsta, a in
_!en~o de diminuir ~ despesas do Senado~ Co
mo?_Noi-iíl_fi[n:iVez ,em que houve_ afastamento 
dos funcionários que seMa-m nàs gabinetes dos 
senador_es_,_ em 1 ~ ele feve:~iro de 1987, o Senado 
pagou, a preços de hoje, mais de 37 milhões 
de cruzados de inden~_ções. A g~r @_ mornen
to_~em que essa propOs_ta__fQr aprQVada, o Senado 
não terá mais essas despesas. Portanto, também 
estará economizando. Não vai haver aumento de 
salários, não vai haver aumento de despesa, nem 
vai haver efetivação de ninguém em razão dessas 
propostas. 

FJZ ontem uma carta ao jornalista autor_ da ma
téria do dia 29-5-88,aquaL talvez, por ter chegado 
um pouco tarde, não foi possível ser publicada 
hoje. 

Acredito que amanhã o jornal, na preocupação 
de bem informar seus leitores, publicará as noss.as 
explicações com o devido destaque. 

Por isso, Sr. Preside_I}t~, podem ficar tranqüilos 
os Srs. Senadores, priiicfpa1mente a opinião públi
ca: não ter.eroos "trem cta_ CJ]egria" no Senado. 
(Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a paJavra ao nobre Senador Áureo Mello. 

O SR- ÁOREO MELLO (PMDB - Nll. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
nobres srs. Senadores: 

Tenho sido desde o princípiO, na Constituinte, 
um dos defensores e um dos autores de propo-

- sições concernentes ao adiamento _das eleições 
municipais que estariam programadas para este 
ano. Essas elei_çóes estariam programadas com 
base na proposição do Sr. Relator Bernardo Ca
bral, que prevê as eleições presidenciais para o 
ano d,e_ 1988. Para1elam~nte à sua previsão, está 
o§ 2~ do art. 49 das Djsposfções Transitórias esta

- belecendo que_ as muo_icipais aCoi"npanhariam 
aquelas eleições. . . 

Sou, Sr. Presidente, desde a primeira hora, da~ 
queles que defendem que o pleito presidencial 
somente deverá ocorrer no ano vindouro._ isto por
que, desde o princípio, as eleições estavam pro
gramadaS nos termoS constitucionais, e ainda o 
estão, com o prazo de 6 anos para o atual Presi
dente da República. Sua Excelência, no entanto, 
por assim dizer, renunciou a um ano de mandato 
e pediu que o CongresSo Nacional aprovasse um 
prazo de apenas 5 anos. Essa deliberação, esse 
pedido, foi levado à consideração dos parlamen
tares e_ componentes da Constituinte, ganhou for
ça e popularidade e hoje é um documento que 
está com todas as perspectivas de vir a ser apre-

- vado. -

No entanto, Sr. Presid~n~. as_ ·correntes_ que 
defendem aqUilo que eu reputo Uliü:t -c--as'Saçào 
branca do mandato presidencial se agitaram e, 
como se fosse uma verçiadeira on.dã, --:-se~di$pU
seram a derrubar a pretensão do Presidente da 
República que nada mais era do que a manu
tençã:o do seu direito Constitucional e e:m função 
disso se dará o embate formidando no plano el~ 

· torai e Iegislãtivo que teremos opdd.ünidade de 
assiStir tãlvez amanhã, talvez na semana vinCfoura 
-não sei quando isso ocorrerá __ . ----·---'--. 

Sr.-P[esident~._a minha tese e a de todOs ·aqúe- -~ 
Ies que desejam que as eieiÇÕ~§ presidenciaiS 
acon~eç~ precisamente com as elei~S :m®i- _ 
cipais, oú. que as eleições municipais· aconteçam 
com as eleições presidenciais permanece de pé 
e não é uma opinião isolada, Sr, Presidente, é 
a-opinião de dezenas de parlamentares que indu~ 
sive apresentaram proposições no sentido da pre
valêrÍda dÓ-borrl senso p"ara que esse adíarnento 
se processasse. 

E por que bom senso, Sr. Presidente7 Bom 
senso porque, ao que tudo iridica~ -a aprovação 
da Constituição ocorrerá_ depois do m~s _çl~ ag_ps
to. TUdO se desenha rlessa direção. E,-ocOrre'rfdo " 
essa aprovação depois de agosto, Sr. Presidente, 
e possivelmente a promulgação da Carta Magna 
em setembro, restarão apenas dois meses, princi
palmente àqueles colegas C,ue fãzero parte da 
grande falange dos candi.datos a prefeito. Apenas 
dois meses para fazerem a sua camp-anha muni
cipa1, partindo do pressuposto ·de que as eleições 
acontecerão em 15 de novembi'Q'--

_0 Sr. Fernando_Henrlque Cardoso-
V. Ex' permite üm aparte? 

O SR. ÁUREO MELLO- Terei prazer, mas 
me permita- cOnclUir meu·raciodnio. 

Então, Sr. Presidente, com essas eleições, com 
esse-períodO de -apenas dois meses para a campa
nha eleitoLal~ come;> pod~rão os senhores candi
datos a prefeito chegar a um bom resultado_ quan
do já existem outros senhores candidatos postu
lando, veementemente, essa eleição e a_solução 
satisfatória das suas pretefjsões. -

Esse é um dos motivo-S. O outrO motivo,: Sr. 
Presidente, bastante conhec.ido, Qastante diVl!J.ga
do, bastante tomado público e esclarecido é. o 
motivo da despesa inadequada Com que _Q erárlô 
público terá que arcar, ern q-Ue inU_nares-cte-c:-~a-
dos serão dispendidos para fazer uma eleição -
produto do açodamento - como açodada yem 
sendo, na mioha opinião, a feitura dessa Carga 
Mclgna, que em_ certas ocasiões que tem siQoyota
da a toque de cail@. e em ml:litos-rnome.~ te_m _ 
sido votada sem o conhecimento perfeito, pleno, 
do que está sendo votado; é na base do acordo, 
é na base _do conchavo, é na base das decisões 
de líderes,_ sem que nós, qUe fãzemos p-arte da 
grande Assembiéia de parlamentares, tenhamos 
um conhecimento adequado e suficie,nt.e par~_ to-
dos esses ensejos, -_ · __ ·· - -

Sr. Presidente, já ouvi inúffieros Deputados e 
üderes. protestarem contra a -falta de conheci
mento do que está sendo votado e, no entanto, 
o trem entra numa velocidade fan~stica ~_os_$rs. 
parlamentares acabam sendo prejudicados- com 
esse açodamento. 

Dal, Sr. Presidente: e-ntender que esta propo
sição tem que ser votada, tem que ser de:ciçiida, 
tem que ser defiDid-ª atraVés do bom senso. Esta-



1566 Quinta-feira 02 

mos na Casa-nao dirí~mos na casa dos anciãos, 
mas na casa dos homens _acima de_35 ilnps, que 
me perdoe o nobre Senador Carlos AlQerto na 
sua juventude invejável e esfuziau!,_e. No_ entanto, 
Sr. Presidente, por que a lei exige o míOimo de 
35 anos para ocuparmos as funções de Senador? 
Porque esta é a CaSa do bom- senso, esta é a 
Casa da ponderação, esta_ é a __ Casa dos velhos 
pajés, onde estamos para ponderar e não para 
agir ao impulso sôfrego e aguerrido da mocidade 
que se governa pelo "libido", enquanto nós nos 
governamos pela ponde_raçãQ .e.. pelo instuito do . 
"farnes", na definição de grandes psicólogos co
mo Antônio Austregésilo e outros. . 

Daí, Sr. Presidente,'notar com esJ:.ranhe.za o pon
to de_ vista de eminente parlamentar - e parla
mentar que representa uma das falanges ditas 
democráticas desta Casa - quàndo pede que 
as emendas que foram apresentadas desapare
çam, sejam suprimidas. Sr. Presidente, não se 
justifica essa medida, que me parece uma medida 
antidemocrática, uma medida que quer impedir 
o direito de todos_ nós manifestarmos a nossa 
opinião. Somente por pensarmos divergentemen
te de S. EX' ou dos dE~mais que defendem a cor
rente do açodamento, d<;!!_ pressa, da soluçãO ime
diata. 

Sr. PreSid,ente, é uma insensatez o que se está 
propondo ·nésta Casa. É uÕ)a in~ensatez que se 
.queira estab~lecer regime de urgência para uma 
,proposição, quando estamos em vias de_ ver apro
vada ou rejeitada na Constituinte_ a emerida que 
estipula as eleições presidenciais para l:l ano de 
198~c .. ~. . . ~. . . 

ComO entender, Sr~ E'residente, quedentro_de 
alguns dias a Constituinte determine que as elei-_ 
ções do Presidente $la República se darão em 
1989 e nós veilha~s aprovar aqui em caráter 
_de urgência urgentíssima documento visando dis
ciplinar através de uma simples lei ... 

O Sr. Nelson Carneiro - Permite-me um 
aparte? 

O SR. AOREO MELLO -Sr. Senador Nel
son Carneiro, tão logo-eu termine o meu racio
cínio concederei o aparte, dando prioridade ao 
aparte solicitado pelo br!lh_ante _so:dólogo e líder 
Senador Fernando Henrique Cardoso~- __ --

Como se justifica, Sr. Presidente, que se pren
tenda aprovar açodadamente _uma lei que tem 
a intenção de se superpor, de se sobrepor a um 
documento substantivo; uma simples lei objetiva 
que tem ~ pretensão de disciplinar aquilo que 
for determmado na própria Constituição Federal. 

Ora, Sr. Presidente, a- Casa do bom senso a 
Casa dos homens acima dos 35 anos; o colé9to 
dos anciões, por que não pensa, nã·o medita com 
a sua tradiciOnal ponderação, com o seu bom 
senso - embora eu veja uma falange de juven
tude que modificou um pouco o panorama do 
Senado Federal, dando aquele aspecto até um 
pouco semelhante ao de câmara de vereadores 
com algumas rusgas e ameaças de brigas que 
aconteceram aqui em dias passados. Por que, 
Sr. Presidente, não esperar mais alguns dias para 
que_ a ConStituinte defma quando serão as elei
çôes presfdenciaiS e só então n6s poderemos vo
~ ~e ma_neira consciente, capaz, não açodada, 
nao mfantil e não predpitada essa proposiçãO que 
deseja disciplinar eleições municipais para este 
ano, a rufo de tambor, antidemocraticamente, a 
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t9que de caixa, a peso de açodamento. com uma 
série de exigências em que prevalecem a opinião 

~irld.iYid.J,@li_S!ta e a pretensão interesseira- vamos 
dizer, politicamente -daqueles que aspiram a 
ser prefeitos das capitaiS e das cidades do interior. 
Não somos contra a_pretensão dos nossos nobres 
colegas em seren:t prefeitos ou candidatos a pre-
fejto.§. ~ __ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador Áureo Mello, o tempo de V. Ex" 
está esgotado. 

_ O SR. AUREO MELLO - Agradeceria a 
V. EJr se me toierasse aJQUnS rriinUtos mais, dentro 
daqUela tradiçãc;> que temos adotado,-aqUi, de_dila
tar o tempo Concedído a alguns parlamentares. 
Por isso, pediria a V. EX que me permitisse con
cluir a minha ordem de (déias, enfatiZando que, 
realmente, me parece um contra-senso, uma pre
cipitação pretendennos votar es_sa matê_ria aqui, 
a_çÇlc!_ad~_me_ote_, na yel~j~de: dos regimes de ur
gência urgentíssima;-de ãvião a jato, quando so· 
.IT.l95 a Cas~ da ponderação, a Cãmara "Alta, o 
organismo que aguarda, perisa e ~pondera. 

. A hipótese de retirar e tomar sem efeito, de 
-suprimir, vamos dizer, hitlerianamente a-s emen
das que foram apresentadas- e elas são dez_enas 
- não tem O merio"r sentido, deve estar fOra de 
cogitação! - -- - -

Por essa razão, manifesto o meu ponto de vista 
e tenho certeza que V. ~. com a austeridade 
que lhe é peculiar, com o bom senso que o carac
teriza, sobretudo corh a largueza democrática que 
é uma constante do~ sephore~ paraibanos e de 
-~o~ aqueles_ que se'!'-p_~_!fibutaram_ aqui, nesta 
ea·sa; o.-seu cuho à democrã-cta, O s~.ü preito ao 
-direitO -de cada um e, sobretudo, a igualitariedade 
dos parlamentares que integram este Senado s_em 
p-atãri"lãres privilegiados, sem senadores de pri
meira, d~ segunda ou de terceira classe, com 
á.qúéla isenÇãO' d!'!' ãriirhó __ qu:e lhe é peculiar, per
mitirá que cada um de nós seja um colega dispos
to a elaborar as leis deste País dando curso normal 
às -exigências regimentaiS e permitindo que as 
normas .fundamentais para a elaboração das leis 
te_n~an:!-_~eu ~urso, que _as emend~s permaneÇam 
nos termos em que foram apresentadas. 

~Se V.~ me penn1tir, ainda_co_ncederei os apar-
- tes_ aos nObres senadores, Sr. _Presidente, pedin

do-lhes desculpas, porque a matéria é de tal mon· 
ta, de ta!_ ordem, de tal grandeza, mas temos que 
suportar a exigüidade desse tempo, sempre um 
algoz para todos nós que desejamos estender 
idéias rhais profudas e mais poderosas e assim 
nem sempre podemos acolhê-los com a simpatia 
que nos merecem o talento e a bondade de um 
Ne_lson Carneiro, _de um Fernando Henrique Car
doso, cujo genitor foi um dos meus mestres, e 
agora, jovem que é, dentro daquele espírito quase 
juvenil da Câmara dos Deputados, lidera esta ban
cad~, pOrém com um fOgo bem difefeil'te _da_que
las neves belíssimas qUe Coroavam a CabeÇa do 
meu querido amigo Geh.-Leôhida~ <:ardoSo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Peço ·a V. Ex', nobre Senador Áureo Mello, ouça 
apenas o aparte do Senador Nelson Carneiro e 
conclua o seu pronunciamento, porque 0 tempo 
de V. f:x'-estã esgOtado. 

O SR. ÁUREO MELLO - É sempre uma 
b_Q_o.@_ouvir o aparte deste irmão que é o Senador 
Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- O meu aparte é 
simples. V. Ex" defende a coincidência das elei
ções presidenciais e municipais no próximo ano? 
Gostaria que V. Ex" esclarecesse se está defen
dendo a Emenda Saulo Queiroz, que marca as 
eleições para abril e segundo turno em maio, para 
que a poss~ do presidente e dos prefeitos eleitos 
ocorra a 1 ~ de junho de 1989. E esta emenda 

_ que V. & está defendendo? 

O SR. ÁUREO MELLO - Senador Nelson 
Carneiro, sempre tenho muito medo quando V. 
~_fala, porque V. Ex~ é, por assim dizer, o nosso 
grande guru aqui nesta Casa, e por trás das -suas 
palavras pode haver semPre uma grande anna
dilha. Tenho até medo de responder, porque V. 
Ex'" não é de brincadeira, e, pleonasticamente, 
é baiano, ainda por cima, e um baiano vale: intelec
tualmente por uns dois ou três. Mas, S_r_._Senador 
Nelson Carneiro, quero dizer a v: -Ex!' que sou 
autor- e acho ·que sou o primeiro autor- da 
emenda ao §~do art. 49 das Disposições Transi
tórias, Concernente às eleições m1.micipais. As 
eleições presidenciais não são arialisadas por 
mim porque, inclusive, tenho quase certeza que 
essas eleições setão aprovadas para o ano de 
1989. A ·minha emenda é ·castiÇá, lí_mpida e a 
cOnsidero um peqUenO diamante embutido na- -
qUela proposição do § 29 do art. 4°. _Nada tenho 
a ver com a Emenda Saulo Queir6z. A- Eni.enda 
Sat;~~o t?ll:e_iroz, inclUSive, eStabelece uma_Qat:a,ju
I~o, que na minha opinião vem tumultuar a aprO
vação e o debate dessa matéria. A minha emenda, 
não. A minha: ·emenâa-seg-ue- as diretriZes da Co

-misSão de Sistematização. Ela s~ refere exclusiva
mente às eleiç_õe_s municipais, Mas a minha emen
da está lá Teve 14Q assinaturas. Teve o apoio 
de d~enas de parlamentares. E até hoje essa 
emenda é realmente uma emenda singular, que 
vem sendo destacada pela imprensa 
--------

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Rogo a V. E$ conclua o seu pronunciamento. 

O SR. ÁUREO MELLO - Permita-nos por
tanto concluir, lamentando, Sr. Presiderife, que 
não tenhamos mais tempo para acentuar melhor 

_e tentar convencer esse colegiado de intelectuais, 
de homens profundos, de ponderados, de verda
deiros caciques - onde o único índio presente 
sou eu, modesto componente de uma classe qua
se I?roletária, a classe média do meu Estado. Vejo 
emmentes ex-governadores e verdadeiros lumes 
da intelectualidade brasileira aqui presentes, e 
modestamente tenho a ousadia de apelar a esses 
senhores legisladores que ponderem bem, pois 
não se justifica aprovarmos açodadamente essa 
proposiç-ão nesta Casa, ahtedparido, colocando 
o carro adiante dos bois, quando dentro de alguns 
dias teremos a Constituinte definindo quando vão 
ser as eleições presidenciais. 

Agradeço a V. Ex", Sr. Presidente, e a. toda a 
Casa, a generosidade de ouvir as minhas modes
tas e ~umildes palavras, (Muito be~l Palmas.) 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem ~ palavra o nobre Senador Albano Franco. 

O SR. ALBANO FRANCO (PMDB - SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

No contexto da problemática geral que ora afli
ge o País, o Nordeste se destaca pela sua profunda 
vu1nerabilidade estrutural, pelos baixíssimos níveis 
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sócio-econômkos dos seus habitantes e pela sig
nificaçãO- do seu i::ontingenre- demogr~fico, vez. 
que abriga, em seus nove Estados, cerca de 40 
milhões de pessoas, aproximadamente umterço 
(1/3) da população brasileira. 

Muito já se fa1ou e muito já Sé eScreveu !"--bre 
o Nordeste. Mas muito pouco se fez por essa 
sofrida e depauperada região-problema, com o 
fito de resgatá-la do subdesenvolvimento em que 
ainda se encontra mergulhada. De fato, as políti
cas governamentais implementadas nus últimos 
30 anos não foram suficieihtemente eficazes no 
sentido de reduzir a distância ecónômTca. qUe a 
separa do resto do País, particularmente do Sul
Sudeste. O Nordeste continua com a renda per 
capfta equivalente a menos çl~_metade da n:tédia 
nacional, e o PIB regional com valor inferior a 
15% do PiE brasileiro. 

Poderíamos aqui, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, declinar um vasto ele_nco de indiCadores só
cio-econômícás demonsfrãrtdo. com segurança, 
a ampliação do atraso relativo do Nord~ste._Toda
via, não é este o noss·o- propósito, tampouco que
remos ser extensos neste pronunciamento. 

Queremos, entretanto, neste ffrã.Ve mom~nto 
da vida nacional, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
chamar a atenção dos Srs. Ministros Qe Estado 
para que dispensem um -tratamento diferenciado 
e compensatório ao Nordeste, em facedos·cortes 
nos orçamentos ministeriais que ora estãó Sendo 
efetuados visando a redução do déficit público. 
Há que se conceder prioridade aos Investimentos 
no Nordeste, sobretudo àqueles destinados à 
montagem e ampliação da infraestrutura é::onô
mica, com destaque especial para o set6r- ener
gético. - -----

Este, Sr. Presidente, SrS. Senadores, é, decisiva
mente, um setor vital para a aceleração do cresci
mento económico nordestino nqs próximos anos; 
e. convém aqui ressaltar, que a capacidade atual
mente instalada para geração de energia elétrica 
praticamente já não supre a -demanda efetiva. O 
sistema CHESF, o mais importante da Região, 
com seus 3.800 megawatts, já não acompanha 
a expansão do consumo, que tem-crescido a taxas 
elevadas. 

O ano passado, por força da baixa vazão -do 
rio São Francisco, e principalmente pelo estran
gulamento que já se verificava na" geração de ele~ 
tricidade, foi imposto ao Nordeste um raciona
mento mensal de 15% no consumQ~ que preju
dicou sensivelmente as ~vid_ªc;ies_ íriQustriais na 
Região. 

Em razão do evidente cresCimento do déficit 
energético a ocorrer nos próximos anos, fiZemos 
desta tribuna, em meados de 1987, um apelo 
ao Ministério das Minas e Energia no sentido de 
que fossem realizadas .;li_S obras necessárias à ex
pansão da capacidade geracional de eletricidade. 

Naquela oportunidade, destacamos a acelera
ção das obras da Hidrelétrica de Jtaparica, na Bà
hia, de forma a assegurar, neste ano, o funciona
mento de pelo menos três das quatro turbinas 
de 250 megawatts cada uma; a instalação da nona 
e da décima turbinas de TucU(I,li, cada uma com 
330 rnegawatts, a fim de qui o fomeciri\t?nto da 
Alumar, grande consumidora de alta_tensão, fosse 
feito unicamente pela Eletronorte, deixando a 
CHESF de transmitir os· 290 megawatts neces
sários à operação daquela empresa; a construção 
da segunda linha de transmissão de 500 quilo-
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watts, de _Tucurui a Presid~Q.~~-Putra, a Sobra
dinh6 e a -~@_Afonso, .R~LI1]itindq~ qu~ a _êetio_:_ 
norte aumente ~ potência transmitida à CHESF 
de -300"p"ara-750 ffiegawatts. Fina]m~rite, destaca
mos-a- grande necessidade de se cÇ>nstruir, corn 
rapidez, a Hidrelétrica de Xing6, no Rio São Fràli.
dsco", imfre sergipe 'e Afagoas: --
- A construção dessa Hidrelétrica, Sr. Presidente, 

Srs. Senadores, é de vital _lmj)ortâricía para que 
o Nordeste não venha, dentro em l;:lreve, res~E:n~ 
tir-Se dÕ forneCimento de-_ener_gia -~létrica, ~e_rlçl9 
em·vista-'desgotarriento êóriipleto-da capacrdaae 
"gerádora qlle, comO dissem'os;já fl:ãO acompanha 
o crescirriento" do c'onsllmo re_gional. 

RenoVamos_;_portanto, dest;;;_!f(buna, o n9~~ 
apelo aos MinistérioS das Mínas e .Energia e ~ã: 
Fazenda nas pessoas dos honrados ministros Au
reliano Chaves e Mãi_l~on da Nói?J~g~. no seriti.d9 
de que os investimentos neceSSários à co~cre
tização da Hidrelétrica q_~_XirtgQ.não_.sejam ppst_er
gado_s, pois, se isto ocorrer, o Nordeste retaidará 
ainda mais o s~eU processo-'de industriafizaçãO, 
com graves conseqüênciaS para o ainda incij)ie~-
te progresso da Região. · - · - -

Enfatizamos, mais· uma Vez; ·s-r. Preside-nte, Srs. 
Sena-dor~s._ _que- Õ fjqrde~~ _!i_ª--CL"P9de ser iriafs 
preterido nas _suãs aspfrações desenvolvimeiltiS
tas. Regiã-o economicamente ViáVel, que tem de
monstraóo sobejamente a sua capacidade de ies
põnder e corresponder aos estímulos públíi:os 
e privadoS, o Nordeste tem efetivamente conCOr
rido para o desenvolvimento nacional, sobretudo 
para o progresso-das regiões mais prósperas, atra· 
vés da exPortação de capitais, da transferêrida 
de divisas dos s_aldos comerd;;ús de sua_balança 
sUj:>era:vi:táría e da exploração das suas imensas 

_ riquezas ni.Jnera~destaC1lndo-se o petróleO, ·gãs 
natural, p_otássio, s~ll~gema, cobre e tantos outrOs 
minerais estratégicos. _ , 

Apenas para ilustrar o que estamos afirmando, 
Sf. Presidente, Srs. Senadores, basta aqui men
cionar qu:e-no período de 1985 o saldo da bala"ni;a 
comercial _do Nordeste com o exterior totalizou 
cerca d~ U_$~ 8 bühões e900:milhõe~ de dólares, 
equivalendo a 28,2% do sãldo total dO Brasil- rio 
mesmo período. 

Na produção -dO gás natural e petróleo a coiitll
buição do Nordeste é das mais expressivas. Em 
1985, prOdwiu 61 ,3"% da produção nacional de 
_gás natural e 35~ 7% de petróleo. 

Enfun, Sr. Presideri.te;--SiS:--Senadores, espera 
o povo nordestino que o Governo Federal, nas 
suas deQ~Pes 4~~~~Q~ã"º _çlQ§ __ rgç_u[§Q_s pú!?]iÇQ_l?,_ 
dispense ao Nordeste uma contribuição pelo me
nos equivalente à que esta sofrida região dá <_to 
Brasil. 
-Era o que tínhamos a dizer, -Sr. Presidente. (MUi-

to bem!) -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _
T eni.a pã:lavra o nobre SenadOr Francisco Roflem-
6erg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -SE Pronuncia- Ó_-S_e-Qyinte discurso.) 
-Sr. Pre$idente, Srs. SenadOres: 

A construção .do_ setpr ener9étic_o nacional é 
o testemunho mais pujailt~ ~- ob~inaçãÔ -Com 
que o povo brasileiro tem enfrentado os momen
tos de cri§oe e, ao fazê-lQ, desenc~deia sUaS forças, 
alarga o horizonte _d~ seus objetivos, _ousa além 
do imaginado, cre~e aÇfrnª_ ~---ª_ua ~própria_ C!f_ 
mensão e conquista a grandeza não-sonhada, 

Desde a virada -do século, quando -o Brasil co
meçou a ter propOstas de industrialização viável, 

-a energia passou a-ser·ogargalo condidon~nt_e 
d_o processo de desenvolvimento eçonômicq._Du
rante meio século os várioS suitoS-lncfU:SúialS-.;_ 
o· dos anos 30, aquele dO pós--gUerra: "'e o---dós 
anos 50 - esbarraram na defiÇiêil~ j_q_ ~~2~ 
menta de ener9ia etetrica e nã precariedade da 
oferta; de c_om_bustíveis Iíquid_o~ dertvadgs __ q9_E~::- -
tróleo. 

o-eSforço· desenvolvimei"ltisla-da segu_nda me
tade da çtécada de 50 segiie de imediato à organi
zação do _segn:rento petrófeo - com a fundã:çâO 
da Petrobrás, em 1953 -_e do segn1~nto E:létrico 
- com a Eletrobrás, em 1954 --:':!_o qu_e n~o 
deve ser entendido como simpleS -cÕúlcidência. 
_São fatos qUê representam o sucesso da !uta p~a 
nãcionalização do petrófeO ep-e!a-solução-da con
tiOuada'crise da indústria de energia elétrka que, 
aquela época dorriin.ida por alg~mas rnulti!lacio~-
nais aqui instaladas, apresentava um padrão mui~ 

1o inferior ao tamanho e à SO-fiStiCaÇ[o Já atírlgfàos 
piela economia e a soCieçi~cje.:_-

A resposta brasileira ultrapassou o estimulo da 
ctiSe. Com a· fündaÇãó das duas empresas, con~ti
tuía-s"e, de fato- ou adqi.&ia grande-reforço
o mod~Jo eitatar:d_e <:j.~s~nvolvimen!p -9l!e viria 
a aperfeiçoar-se com a in$tituiç;ão do Decreto-Le( 
n" 200, no final.d_o Góvenió CaStello Bi-ancQ, __ ~çn 
1967. Apartir daí, a EletrobráS e a Petrobrás ~ias· 
sarain a repreSentar; põs·sNelrilente, ·os segmen
tçs de indução mais dinâm!co_s da e_conomia_na-_ 
cional, estruturando, em função do volume e de 
sua liderança natura!, o cha_mado "modelo_ ener
gétiçç_ nadot:~al", que é hoje um fato, ~conhecido 
no País e no exterior, ao meSmõféinj:>o~ácTãmado 
e execrado. 

Todavia, Sr. Presidente, Srs. -Senadores, rlãO é 
minha intençao gastar seti precioso tempo· e des
gastar sua paciência em ensaio laudatório do se
ter, em que _p~se o esft:?_rço" e o patriotismo dos 
homens que o vêm c-onstruindo, ilustres e obscu
ros, em grandes realizações ou nas pequenas 
_ações_ dQ cotidiano hUrilild_e __ e _ __s_a_gilk:ciQ.Q. Fã1o, __ 

-sim, de uma crise, mais ampla, mais prOfunda 
que todas as demais já enfrentadas, a qual tem 
sido ol:'jeto de rnanifestaç()es freqüentes dos Pa~ 
res desta Casa, _com êrifasé"nos piobJemas- do 
seta r de energia elétrfCa. Não tenho -_a_ pretensão 
de esgotar _o tema~ em fac_e _c!(! CQ_mpl~i_<;!_ªºe: d~ 
que se reveste; nem a de ser original; sabendo 
que os efeitos das crises, a sociedade os sente 

_primeiro; nem a de disSecar tecnicamente o· setor 
energético: nem a de apresentar, ao final, a pres
crição salvadora. Entendo a oportunidade e o de· 
ver de_agregar urna contribuição-àquelas vozes 
.que, desta tribuna, têm oposto a sua crítica ou 
apartado SUa apreciação na construção deste País 

-que_ é de toc!os nós. Em 1974, _ap0§ o_ em_bargq 
ao fluxo do petróleo decretado pelos países árabes 
produtores, em decorrência da Gu_en:a do Yom 
Kippur, o mundo todo começou a ter uma per

-cepção diferente do valor da energia, por ser um 
insumo em crescente escassez, Ou iril.iffo-cã:ro, 
oU aittda, tecnicamente ínaC:éssíVel. O Brasil vinh~ 
construindo seu modelõ energético equilibrado 
em duas pernas - o petróleo e a eletricidade 
-;-equilíbrio precário, prindpalmeilte no que se 
referia ao petróleo. Dos 780 mil bafriS CoriSU~ -
midos diariamente, só produzíamos 170 mil, ou 
22%; 2:13 (dois terços) do ~ansporte total do !'~ís 
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dependia do petróleo e os preços internos de seus 
derivados correspondiam exatamente_ aos baixos 
custos da importação. _ 

A partir de então o Governo Federal _empe
nhou-se com ênfase em quatro frentes: aumentar 
drasticamente_ as reservas e a capacidade de pro
dução do petróleo; desenvolver o álcool como 
fonte alternativa de comj:mstívellíquido; implantar 
os grandes projetos hidroelétricos como ltaipu, 
Tucuruí, Sobradinho, ltaparica e )Gng6; desen
volver o projeto nuclear, c::omo fonte alternativa 
de energia elétrica. __ 

No perfodo 1974-79, que corresporideu ao Go
verno Geis_el, ao lado da intensa atividade econô
mlca ou, talvez, em decorrência desta, começa
ram a aparecer algumas rachaduras no modelO 
econômico em formação desde a década de 50 
e solidificado pelo sistema militar a partir de 1964. 
Esta fãse· feSternutiliõú o apogeu do modelo esta
tal mas também os primeiros sinais de "cansaço" 
de sua estrutura. O programa nuclear, pela pri
meira vez, desde_ 1964, sofria aberta oposição e 
o insucesso presente desde sua decolagem forne
cia munição aos detra_tores. O projeto álcool, es
tratificado no Proálcool, apresenta pouco progres
so_ prático, até 1979. No caso da Petrobrás, a 
demorana descoberta e no ~um ente da produção 
do petróleo __ atrai as crfticSis de certos setores da 
sociedade, para o esquema oficial, impacientes 
à faJta de resultados concretos em resposta_à cri
se. No âmbito da Eletrobrás~ o$. impasses na ne
gociação com o Paraguai e a Argentina, os atraso_s 
e as constantes elevações no orçamento_ de ltaipu 
- tudo levou aQ desenc;a_deamentp de iQtensa 
campanha de críticas ao modelo, atingindo direta
mente ou indiretamente as empresas estatais e 
até seus dirigentes. 

Por ocasião do segundo choque do petróleo, 
em 1979, a situação do Brasil era ainda pior que 
em 1973. O-consUmo de petróleo havia subido 
de 700 mil para 1,1 milhão-de barris equivalentes 
ao dia, enquanto _a prodw;ão nacional se estag
nava nos mesmos níveis de 1973. Os preços ha
viam saltado para 12 dólares o barn1 e o dispêndio 
liquido em divisas com-as importações subiam 
de 740 milhões ~ra -6,2 bilhões de dólares. O 
Proá1cool não produzira ainda qualquer resultado 
prático, quer do ponto de vista da produção, quer 
da indústria automobilística, quer de mobilização 
popular. Em suma, o petróleo respondia por 42% 
da demanda global de energia primária. 

No setor de energia elétrica, ltaipu e Tucuruí, 
além dos atrasos na implantação, eram acusados 
de projetes faraónicos e os demais projetas, como 
ltaparica e Xingá, procrastlnados. Os projetas- do 
Acordo Nuclear, incluindo o complexo NuclebrásK 
Nuclen-Nudep e as usinas Angra I, II e lii, passa
ram a ser a caixaKde-pancadas do Governo. 

Bem, Sr. Presidente, Srs. SenadOres,· este era 
o quadro do s_etor energético em 1979, e tal apre
sentação não deve implicar um posicionamento 
crítico de minha parte. Deixando de lado os pro
blemas do_Acordo Nuclear, por sua tremenda 
complexidade, deve~se afirmar que os fundamen
tos do setor energético haviam sido reforçados 
pelos investimentos básicos, não-transparentes, 
em pesquisa, desenvolvimento físico, tecnológico 
e de pessoal, que permitiriam à Petrobrás obter 
sucessivos recordes em descobertas e em produ
ção, de 1979 a 8_6; ao Proálcool, transformar o 
álcool no maior sucess_o mundial na busca de 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

-~ombustíveis alternativos; à Eletrobrás, responder 
ao continuado crescimento na demanda de ene_r
gia elétrica no perlodo. A conjuntura de desafio 
e expansão levou o setor estatal, apesar da cres
cente campanha contra, à formação de pessoal 
de primeiro nível técníco, com reflexos benéficos 
no setor prtvado, ·que participou ativamente e se 
beneficiou com a construção dos projetes e nos 
programas de substituição de importações de~ 
equipamentos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Cfe 1 979_a 1988, 
são passados nove anos, e seria interessante mer
gulharmos nos arquivos da história à busca das 
rafzes da crise que hoje vivemOs. E se assim fiZés
SEimos, perceberíamos que nestes nove anos o 
País passou por uma série de crises, umas levando 
às outras, todas desaguando na atual conjuntura. 
E por que deveria eu cansar os nobres colegas 
quando os fatos são nossos coetâneos, tão atuais? 
· ·Quem não se _lembra do recrudescimento do 
processo inflacionário a partir de 1979, atingindo 
dois dígitos em 1980, pela primeira vez na história 

_do Pais, com a paridade cambial e com a correção 
monetária artificialmente arrestadas em 45%? 

Queffi olvidará a eclosão da crise_ do sistema 
financeiro internacional, em 1982, quando México 
e Polónia entraram em bancarrota e o Brasil foi 
surpreendido, ou surpreendeu, com a maior dívi
da externa do mundo? Quem não sé lerilbra da 
luta que o País vem mantendo desde aquele ano, 
para permanecer à tona, em face das imposições 
do FMI e dos bancos estrangeiros? 

Quem não se lembra que setores estatais pro
- dutores de bens e serviços essenciais, como a 

Petrobrás, o sistema Eletrobrás e Siderbrás, fOram 
primeiro forçados, graças aos seus programas 
Qe iOYe.stimento e ~ s1.,1a capacidade de endMda
m_ento, à captação desvairada de divisas externas 
para cobertura dos rombos na balança_ comercial 
çlo Pais e, ao mesmo_tempo, perversamente_utili
zados como instrumento de política antiinflacio
nâria mediante a compressão das tarifas e dos 
preçoS-àeSses_serviços e bens essenciais? 

Quem não se recorda dos danos causados à 
estrutura econômico-financeira das empresas es
tatais, dos rombos causados à sua receita opera
<:lonal, mediante expedientes excusos aplicados 
na concessão de incentivos tarifários e nOs reajusw 
tes _das tarifas_ de energia elétrica; nos reajustes 
de preços dos derivaaos do petróleo e na estrutura 
c;tesajustada desses preços? 

Será bastante, Senhores? O Governo hoje perw 
gunta, a sociedade pergunta, nós nos pergun
tainos, o que ~fãzer com 0-Selar estatal? Pode 
ser que tudo esteja errado desde o começo, ·ou 
pode ser que o setor já tenha cumprido sua fun
ção. Há uma nova perspectiva, nova ordem mun
dial, e o modelo, conquanto não esteja claramente 
delineado, pode ser outro. Neste caso, o que va
mos fazer com nossas empresas? Podemos ven
dê-las, podemos doá-las, podemos sucateá-las 
~ o_u tudo, ao mesmo tempo -, e podemos 
decidir nada fazer. O que não podemos é esque
cer que elas são um patrimônio público em que 
foram .investidas íinensas somas da poupança na
ctcmale.mbens materiais e sobretudo em recursos 
humanos e· que ter sua oferta descontinuada ou 
reduzida, sob pena do comprometimento d'o de
senvolvimento te do bem-estar nosso e das gera
ções futuras. A responsabilidade pela decisão é 
de toda a sociedade. Mãs, do Governo, do Con-
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gresso, das eHtes nacionais, o mínimo que se eg.. 
peri! ~_a total transparência nesse processo de 
saneamento, recuperação ou liquidação do setor 
estatal, e dessa responsabilidade ninguém pode 
nos desonerar. 

Voltando ao setor energético, no qual atua es
sencialmente o Estado como empreendedor, po_
demos diagnosticar um quadro gen~a1izado, co
mum a todas as empresas: deterioração da situa
ção_ econômico-financeira no_presente e incer
tezas para" o _futuro quanto à sua situação institu-
cional, impliCarldo possíveis revisões no seu papel 
dentro do contexto socia1, nos objetivos, áreas 
de atuação e instrumentqs de ação. 

9-setoi elétrico sofre-hoje as conseqüências 
_ diretas _de_ uma situação em declínio há ~Ql!ns 
anos: a ação do Governo, corno Ç>rgão conce
dente, exercida nas tarifas, -quer por meio de con
cessões- de subsídios a indústrias de consumo 
intensivo de_ eletricidade, como as de alumínio, 
quer pelas distorções no controle das tarifas em 
geral, le~u à redução da receita operacional. p..g.. 
siril, a tarifa média_realreduziu-se_de 43 milésimos 
de dólar por kwh em 1975 para 35 milésimos 
em 1987. Com isso, ·a setór passou a recorrer 
cada vez mais ao endividamento e}(terno, para 
cumprir seu programa de investimentos. Em 
1976, o Serviço da dlvida_do setor representa 20% 
dos recursos próprios, crescendo esse valor para 
c:erca de 131% em 1986. Os empréstimos exter
nos do setor, que r~presentavam, em 1976, cerca 
de 8,5% dos empréstimos do PaíS, passaram _a 
29% em 1986, superando a cifra de quatro bilhões 
de dólares. o endividamento externo do seta r atin~ 
ge hoje a 22% da nossa dívida externa. 

Á receita operacioriall-tão garante ao setor, deg.. 
de 197_7, a retnunerã:Çã6-legal de 10%--e_esses 
valores nem sempre têm s!do recuperados com 
tr:_ansparências de recursos do Tesouro, compre
juízo dos programas de investimento do setor. 
Ta1s programas não podem, entretanto, sofrer in
terrupção ou grandes atrasos, sem os riscos con
sideráveis de racionamentos, corno os ocorridos 
recentemente no Nordeste e no Sul_do_ Pais. Por 
outro-lado, para a c:ontinuidade do atendimento 
à demanda (o que é um preceito legal e o objetivo 
da Eletrobrás e de suas empresas controladas 
e-cOligadas), demanda essa que se projeta crescer 

_à t~~~- -~e 6,3% anLiãlmente no per(odo 
f985-2000, o setor elétrico terá de inyestir quantia 
ao redor de sete bilhões de dólares ao ano até 
1995,- na geração, transmissão e distilbuiÇão de 
energia. Além disso terá de concentrar esforços 
na área de pesquisa de fontes alternativas e na 
continuidade dos programas de conservação de 
efi:etgia (Prece!) e de formação de recursos huma
nos, onde largas somas precisarão ser dispenK 
did~s. 

É de se salientar, Senhores, que o_set?r-tr.3balha 
hOje nã. finalizaÇãO do Plano 2.010, -Com a-pers
pectiva de planejar o seu desenvolvimento a longo 
·prazo, no período em que a presente capaddade 
instalada de geração de 43 :r:nil megawatts saltará 
para 160 mif niegawatts, a um custo que certa
mente ultrapassará 50 bilhões de dólares, apenas 
nos --primeiros sete anos. A par desse plano, o 
setor traba1ha com vistas à revisãO institucional 
de sua funçao social, no seu relacionamerito com 
oS três_nívei~ de governo, no reladonamento mul
!llateral entre a controladora Eletrobrás, ~ gera-· 
deras regionais, as concessiOnárias estaduais e 
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os governos estaduais e do papel que de cada 
agente se espera, como resultado da crise de iden
tidade e_de perspe<:tivaifjJE!Ta quãl àtraVessa. -

Do outro lado do setor energético, a Petrobrás, 
empresa líder no setor de combustíveis liquidos, 
vive problemas semelhantes ao do setor elétrico, 
principalmente no que se _refere à sua situação 
financeira e à estrutura de preços dos derivados 
do petróleo. Embora menos pressionada pelo de
sequilíbrio econômlco-financeirõ -que SUa trmã do 
setor elétrico, a Petrobrás teve, por exemplo, que 
renunciar ao alcance de suas metas de produção 
de petróleo, que se ac:ha estagnada desde 1986 
em 590 mil barris diários, bem abaix"" do ní~l 
de 613 mil barris que deveria atingir em 1987. 
Para o corrente ano·os cortes de 43% no orça
mento proposto pela empresa holding e suas 
subsidiárias, reduzido a 2,8 bilhões de dólares, 
achatam as perspectivas de atingir as metas de 
auto-sufkiência na produção de petróleo nacional 
a curto prazo. Por outro lado, os erros na fixação 
da estrutura de preços dos derivados deixam dare 
os prejufzos e crescente desequilíbrio ocasrona
dos à empresa, embora não sejam bastante_trans
parentes os critérios utilizados na fixação da polí
tica de preços no complexo CNP-Petrobrás, a 
quem o relatório da ComisSão de f'i~caJização 
e Controle desta_ Ca_sa, -~m 1985, chamava de 
"autênticas caixas pretas no setor energético", 
alheados talvez ao conhecimento do próprio Mi
nistro das Minas e Energia e, quiçá, do Presidente 
da República. 

De qualquer modo, Sr. Presidente e Srs., Sena
dores, a atual estrutura de preços dos derivados 
do petróleo, ao subsidiar o óleo diesel, o gás _e 
a hafta, penali~ando a gasolina, teve como prin
cipal efeito induzir eXagerada demanda do óleo 
diesel, que cresceu de uma participação de 27% 
em 1979, para 37% em 1987, enquanto seu preço 
sofria queda real nesse período. 

Em contrapartida, a sobretaxa nos preços da 
gasolina gero1..1 excedentes que vêm crescendo, 
de 8.000" barris equivalentes em 1979, para 60 
mil barris em 1986, U:mfi vez que este- produto 
vem sendo substítuído pelo álcool carburante. Tal 
estrutura toma-se cada ve;z; mais desvantajosa pa
ra a Petrobrás: a continuar a mesma porporção 
no consumo diesel/gasolina, mesmo reduzindo 
ao máximo a participação da gasolina na estrutura 
de refino do petróleo, atualmente em 17%, a em
presa teria de refinar em 1995 1,5 milhão de b_arris 
por dia. sendo mais de 60% importados, o que 
ultrapassaria sua capacidade financeira de impor
tação e sua _capacidade física de refino. Isto au
mentaria também os riscos comercta_i,s_da_empre
sa e os de suprimento do País pela pressão de 
alta pela compra de crescentes volurnes de óleo 
diesel e de gás e pressão de baixa, pela venda 
de excedentes cada vez mais volumosos de gaso
lina nos mercados internacionais. 

Mais de uma vez mencionei, Srs. Senadores, 
o álcool combustível no contexto do setor energé
tico e que se tomou exemplo dos mais evidentes 
do potencial brasileiro para trazer a seus proble
mas soluções próprias, autónomas e originais. 
O Proálcool, com efeito, traz este testemunho, 
o de que é possível o consenso da atividade priva
da e da estatal na busca de objetivos comuns, 
com o emprego do talento, da tecnologia e de 
equipamentos nacionais, com a dominância do 
capital autóctone, criando uma alternativa nacio-
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nal. Embrionário e latente de 1974 a 79, o Proál
cool explodiu e cresceu a partir de 1980, ano 
em que,- com 58 mil barris por dia, representava 
cerca de apenas 5% da oferta de combustíveis 
líquidos no País. Hoje, ultrapassa as metas oficiais, 
com uma produção de 228 mil barris ou cerca 
de 20% da oferta total. Desse volume um quinto 
é de álcool_ anidro, substituto nã-o-poluente do 
chumbo para mistura à gâsblina - também ino· 
vação nacional --:-__ ~ o restante está ~m forma 
hidratada. 

-POis bem, Sr. PrEisidente, Srs. Senadore_:;; •. _q 
Pfoálcool, em que pese o seu potencial de gera_· 
ção de empregos, principalmente na agricultura 
e, em grande parte ·no Nordeste; em que p~e 
um balanço-de divisas favorável em cerca de. 8,5 
bilhões de dólares.11os- úi_Qrnos oito "~nos, corr~s
póildentes ~-exportações-de gasolina substl'tu(da 
Pelo álcool; em que pese sua importância como 
alternativa energética renovável e de custo CQ)!l
patível, com Capacidade de regionalização autQ· 
noma e com as maiores perspectfvas de reduçã.o 
de custos quer- na fase·-agricola, quer industrial, 
o VfOãkool apresenta hoje áreas de tensão para 
a Petrobrás, nos se1..1s aspectos de_ comerdaJ_iza
ção, armazenagem e distribuição. Cotn efeito, esta 
empresa vem-se ressenlinâo dos encargos r~ul
tantes da acumu1ação do exCedente entre o cUsto 
pago aos produtores e o preço de revenda, fixado 
bastante arbitrariamente em 65% do preço da 
gasolina. Os próprios produtores con~ordam hoje 
em que as melhorias técnicas no segmento per
mitem elevação desse íi-ldice para 70%, bem co
mo na possibilidade de eliminação ou redus;'ão 

-de alguns dos subsídios, necessários no i0ício 
do programa. 

Sr. Presid~n_te, Sr.s. Seriãdores, gostaria de dei
xar da_to que, emboJa tenha versado quase exclu
$~ªro!mte sobre o_ setor elétrico e sobre o seg
mento ligado ao petróleo,_ o modelo energ~tico 
nacional evoluiu, desde o primeiro choque do pe
tróleo, passando a novo patamar com o segundo 
_C:;hoque, levando, em primeiro lugar, a uma consi
derável diversificação de fontes, que hoje diria 
apenas iniç_iando e, em segundo lugar, à sensível 
tedu_ç_ã__o dª importância do petróleo e seus deriVa
dos no balanço energético _naçional_. Ist_a demons
tra, para ffiim; a capacidade que o País tem de 
superar 6ises, _apesar de serem angustiantes os 
momentosde ''tr~~s~a", como a .que vivemos 
atualmente,_a qual certamente antecede novo pe
riodo de prosperidade, por mais pessimistas que 
sejamos .. Mencionei 9 "Palanço energético" na· 
tfonal e, em tal contexto, é preciso mencionar 
<:;~utras fontes primárias importantes, como a bio
.rn~_J.cªl'/ão vegetal e lenha), o gás natural e 
o próprio carvão mineral, que deverá ter papel 
mai__s_____importante na geração de energia hidra
termal e na siderurgia. Historicamente, o aumento 
da participação dessas fontes no balanço energé
!lco, rro Brasil, tem-se feito c:om a redução do 
consumo de petróleo. Assir:n, se tomarmo_s corria 
baseoanode 1970,noperiodoaté 1989,apartid
pação da hidroeletricidade passará de 22 para 
39%; a clo-petróleo,-evoluirá de 48 para 24%, 
reduzindo ·assim sua importância relativa; a parti· 
tipação-da_ biomassa passará de 4~ para 27%, 
enquanto o álcool, de zero, ainda ein 1979, atin
girá 5% do total da oferta de energia primária 
ho P~ís. 

Sr. Presidente. Srs~ Senadores, estou chegando 
ao final deste discurso e chamaria s1..1a atenção 
de novo para o fato de que vivemos uma conjUn
tura ife- crise que tensiona a estrutura do setor 
energétieç> nacional, com-pressões espetíficãS 
além daquelas inerentes ao modelo estatal naCiO
nal já, a nossO ver_, b~tante d~rtic:1,1laâo e àesa
g~egado. E_ntretanto, uma das grandes tensões 
que vive, no momento, o setor _e_oergético é a 
angústia do futuro: além da respons@ilid~de de 
manter viável a economia mediante a oferta de 
energéticos nos próximos cinco--a"nos: nos pióxi
mos dez, vinte ou trinta anos, em ambiente de 
incerteza quase total e de elevadOS riscos-, o s~tOr 
está inseguro quanto a sua viabilidade- estrl..!tüfa) 
e sua legitimidade institucional, a toda hora ques
tionadas dentro do próprio Governo. E, para com
pletar o quadro, ~ão aind_a.. Wntàa~ al) 4iretr~es 
governamentais para que_ constituam uma política 
energética clara e inequívoca_, que de um lado 
determine, por exemplo, o nível de inve$imentos 
em pesquisa pura e aplicada e, de outro, oriente 
por exemplo, a direção e composição do balanço 
energético no médlo e longo prazos, em função 
da voca}:ão nacional e das tendências mundiais. 

Sabemos, Senhores, que o setor energético na
cional tem hoje em sua direção, a partir do Minis
tério das Minas e Energia, homens com formação_ 
técnica específica e longa experiência, nãó apenas 
dedicados à busca das soluções para a preSente 
conjuntura. mas com as yistas vol~d.;~:s para os 
horizontes além-século XX. Assím, a re~t,y-_ 
ração- da Corriissão NaciOnal de Energia, em 
1986, pode~á permitir novo enfoque nas aç&s 
do Ministério e de seus subsetores (0!-!.,S~tores) 
produtores de energia, eni viSão integrada do pla
nejarnento, dos investime_nto_s, dos recUrsOS::it.La
terfáís e humanos, permitili.dC:i:.-nos--sonhar com 
as pesQuisas conjuntas dãEletcoPrás e Pet{-Obrá.s 
na fronteira das duas fontes energéticas básicas 
do século XXI: o aproveitamento da energia solar 
em larga escala para produção do combustível 
global náo-poluente, o hidrogênio. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra o nobre Seiiador Ma!.lrQ Borges. 

O SR. MA(JRO BORGES (PDC- GO. Pro
nuncia o seguinte di_sçurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: _ 

Nem se silenciaram as palmas que_ ftze!TIQs aO 
GovemadOTâo Amazonas, Arnaronino Mendes. 
aCompanhado de uma dezen&. de J;:leputados Es~ 
taduais e do Deputado Fe_derat .da ~é'!ra!l;>~. João 
da Mata, temos nova_mente o prazer de saudar, 
mais uma ·vez, o expressívo ingresso na Demo
cracia Cristã de méÚs cinco Deputados Federais 
da BabLa,_ orh,mdos do PfL e do PMI)B. Jairo 
Azi, Jairo Carneiro, JonivaJ Lucas, MiJtq_n__6arb()sa 
e Miraldo Gomes. 

As razões dessas notáveis adesões são orig_iná
rias do processo progressivo de desen~nto. nos 
chamados grandes partidos-,- ocasionadas pela 
sua participação no irisucesso-dq governo de que 

·os referidos partidos _estão vinculados. 
Por outro lado, o magne:ti:;;rnç_polítJço da demo

cracia cristà,_inspirada na in.c:ídiÇ:a "'RerU!TI Nova
rum" e nos princípios dos valores éticos e morais 
da pessoa humana, no direito à propriedade _so
cialmente útil, com o espírito dajusta distril;luição 
da renda, com _a !;;I pi dação do capitalismo bruto, 
tomando-o soci<ll_, com o apoio açs direitos essenw 
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dais do homem, mencionados pela Carta-da 
ONU,Jorarn fatores decisivoS. 

O Partido D_emocrata Cristão não é partido go
vernista, nem faz parte do governo, entretanto não 
se considera de oposição sistemática. É um par
tido livre de compromiss_os com o governo: seu 
compromisso é com o povo e com a Pátria. 

É- um partido independente, livre dos dogmas 
marxistas _e da permissividade_do liberalismo. 

A democracia cristã dará sua contribuição deci
siva ao desenvolvimento sódo-econôrnico do po
vo brasileiro, como vem dando a vários povos 
europeus, sobretudo aos italianos e alemães. 

O PDC teni o ecumenismo do Cristianismo, 
mas vive a realidade de_ cada povo. 

Por tudo isso o PDC cresce-a·t:ada dia. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a--palavra o nobre Senador Jutahy Maga
lhães. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES~(PMDB-BA 
Pronuncia o seguinte_ discurso.)_ -"Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Tenho acompanhado atentamente a evolução 
da política e_conômica do atual Governo. Há pou
co mais de um ano, logo da evidência do fracasso 
do Plano Cruíado, procurei_ traçar desta tribuna 
os dilemas da economia nacional e discutir os 
meios alternativos à política governamentaL Era, 
então, evidente que o Presidente Samey, ainda -
sob a influência do Ministro da Fazenda Dilson 
Funaro, se debatia para entender as origens da 
retomada inflacionária como fundamento para 
novas investidas corretivas. Em fins de fevereiro, 
com a declaração da moratória unilateral deSco
bria-se o novo e grande ininiigo: a dMda externa. 
À inflação inerciai do __ ano 86, animadora ela hete
rodoxia _do Cruzado, seguia-se um novo paradig
ma da problemática economia do País. Àquele 
momento, dizíamos nóS! 

"O Ministro Dilson FimarO -e seus asses
sores partem do princípio de que o problema 
"é deles e não nosso". Isto e, estão conven
cidos de que tudo depende da renegociação 
da dívida externa. Daí a moratória. 

( ... ) 
A ahemativa Funaro, tal cOmo em exe-cu

ção, combinada a uma política monetária ati
va com surtos fiscais e elevado risco cambial, 
está agudizando crise redistributiva e provo
cando uma situação de tensão internacional 
inusitada Dificilmente conseguirá ultrapas
sar, sem· crise institucional, o mês de junho, 
quando começam a entrar em vigor os gran
des dissídios_de maio. 

O déficit público não deverá cair tanto por
que nenhuma iniciativa está serido tomada 
no tocante à administração da dívida mobi
liária pública, como também· porque recairá 
sobre o Governo a responsabilidade maior 
sobre investimentos. 

O setor externo dependerá muito dos des
dobramentos da moratória. J:. bem possível 
que não haja retaliação imediata dos bancos 
comerciais, mas duas situações condicio
nam as retomadas das exportações: a ado
ção de um realismo cambial que incorpore 
permanentemente as evoluções de preços 
e a maior ou menor amarraçao dos bancos 
credores na liberação dos financiamentos de 

curtíssimo prazo aos exportadores. Em qual-
_- _quer destas situações, a conclusão é de que 

os fatores fnerciais da inflação serão manti
-dos, mesmo às custas de uma reçessão invo
, Juntária, provocando, até meados do ano, 
uma taxa acumulada da inflação em tomo 
de 100%." 

(Discurso publicado no DCN de 24 de 
março de 1987.) 

Preconizava, então, ·a_ iiTiediata preparação de 
um novo Plano Heterodoxo de ajustes, certo de 
que seria impossível esperar um novo realinha
mento de preços, tal como propunha o Ministro 
Fllnaro, diante de uma "inflação~gatilho" de 15% 
-ao mês. MaS.advertia: "qualquer plano de conten~ 
ção de_ preços na atualidade deve ser um meio 
de recobrar a legitimidade para levar adiante o 
compromisso social da Nova República." De uma 
rorma geral "efa óbVio" a necessidade_ de uma polí
tica "ativa" sobre o processo inflacionário, capaz 
de recriar o clima de expansão e crescimento 
do ano anterior (86). Eis; eritão, sintetica"ffiehte, 
õ que propúnhamos, e que deveria ser antecedido 
_p6~ medidas capazes de recompor o quadro distri
butivo no auge do Cruz.ado, tais como suspensão 
do- compulsório sObre combustíveis e veículos, 
retomo às alíquotas do IPI anteriores ao cruzado 
II, de novembro de 86: - --

, "O Plano bem pode ser um ponto de par
- --tida para·a retornada da ação do Governo 

no combate à inflação, mas deve-se ter em 
conta que este Plano não se pode confundir, 
com um pacote. Sua discussão deve ter o 
espírito de: 

1 o-Um entendimento nacional em bases 
so_ciais e políticas sobre a Política Econô
miça. 

- 2~-Uma maior abertura do Estado à cc
gestão da sociedade civil na concepção e 
-execução de políticas setorfais específicas, 
tais como política industrial, política de saú
de, política de previdência, política de educa
ção, política de emprego. 

39-Eliminar os ganhos abusivas e infla
cionárioS do Estado realizados entre novem
bro de 1985 e noVembro de 1986. 

49- Penalizar o sistema financeiro pela 
elevação intempestiva das taxas de juros. 

59 -Ani.pliar·o círculo de consultas a dM
da externa e dívida pública, a fim de que 
o~--conjunto_ da sociedade participe de deci
sões que afetam sobremaneira seu cotidiano 
e âestino. 

Um cenário heterodoxo de pactuação po
deria definir um crescirnerito de preços na 
ordem de 5%-a 6% até dezembro, uma taxa 
de cresciinento da economia em tomo de 
7%, e reposição das reservas ao nível vigente 
em dezembro de 1985, prévio acerto com 
os credores sobre pagamento de juros, e 
urna elevªção sist~mática do salário mínimo 

·eomo eStratégia mínima de combate à po
- breza, de forma a té-Io triplicado em termos 

reais até o final do Governo." 

Curioso é que, agora, o Ministro Funaro, como 
registrou em seu depoimento recente à CPI da 
Corrupção, admite que o único caminho viável 
ao controle da inflação era a adoção de _novos 
mecanismos de ajuste heterodoxo. Mas àquela 
altura, tanto não pensava desta forma que não 

esboçou qualquer apoio à iniciativa proposta do 
Ministro João Sayad, publicada há 14 de março 
de 1986, na Folha de S. Paulo. e que consti
tuir-se-ia em verdadeiro libelo à tutela do Minis
tério da Fazenda, _com o conseqüente preço do 
alijamento de Sayad do Governo. _ 

Era evidente, pcirtanto, que à indiferença do 
Governo aos apelos por um reajuste realista do 
Plano Cruzado, fort~mente escorado na pactua
ç:ão social de metas a serem alcançadas, os dese~ 
quilíbrios económicos se ocelerariam a abririam 
o passo ao retomo das inspirações mais ortodo
xas no comando da política económica. Dizíamos~ 

- a propósito, naquele pronunciamento de março 
de 87: ~ 

"[nimaginável há dois_ anos, inaceitável há 
dois méSes, descartável há duas semanas, 
o cenário ortodoxo tem a mesma caracte
ristic.a que o autoritarismo - ele se impõe 
ideologiCamente comó fruto de "desordem" 
e ganha terreno coino "única saída" .. 

Eis onde chegamos no dia 17 de maio, em 
tão memorável corno melancólica reuriião do Pre
sidente-da República, José Samey, com 22· Gover
nadores d_e_ Estado - ·regidos pelO MiniStro da 
Fazenda, Mailso.n da Nóbrega que lhes dita as 
novas -medidas que "tomará" O Governo: ao reina
do da ortodoxia econômica que comandou, sob 
a égide do FMI e da comunidade financeira inter
nacional, a recessão do início dos anos:_8_0. _ 

Voltamos, çrois, ao paradigma magistralmente 
exposto pelo ilustre Senador Roberto Campos 
(CB/15 março-87) e que orientou as grandes re
cessões comandadas por Eugénio Gudirn entre 
setembro de 1954 e_abri1 de 1955, Lucas Lope_s 
entre 1958 e agosto de__l959, Clemente Mariani 
em-1961, o próprio Roberto Campos entre 1964 
e.19.6.6, para não- filiar na trágica experiência de 
83/84 coin Delfim Netto: 

"O processo inflacionário brasileiio é-resul
tado da incoerência da política de distribui
ção de renda, concentrada em dois pontos 
principais: 
- a) na despesa governamental superior ao 

poder retirado do setor privado sob a forma 
de impostos ou empréstimos públicos; 

b) na incompatlbilidade entre a propen
são a consumir, resultante da política salarial, 
e a propensão a investir, associado _à política 
-de expansão de crédito às empresas." 

Chegamos, assim, no quarto ano-do Governo 
Samey ao terceiro. gr,:mde paradigma salvacio-
nista da economia: O défidt público, cuja origina· 
!idade só é comprometida pelo fato de que já 
teve precedentes. Como prevíamos no ano passa
do, no mencionado pronunciamento, eis os obje
tivos reais perseguidos pelo Plano Mailson ontem 
divulgado: 

··o mercado deve ser instaurado em toda 
: a sua plenít1,1de, cortando-se, a qualquer pre
ço, o que se supõe que sejam incidentes 
sobre o excesso de demanda. A taxa de câm~ 
_bio deverá ser max:idesvalorizada, enquanto 
os juros devem situar~se "no ponto" em que 
contribuam para desestimular inveStrnle[}tos 
de rentabilidade duvidosa ou inferior à média 
do setor mais organiiach Os salários nãO 
devem acompanhar o ritmo inflacionário, re-
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correndo-se à recessão para refrear os apeti
tes dos trabalhadores. lnvestir-se-á contra o 
Estado e as Estatais, cu_lpando-os exclusiva
mente pela inflação, mas certamente nada 
será feita no tocante ap pontual pagame1to 
das letras reajustáveis do Governo, porque 
se imagina que este procedimento cotnpro
meteria a taxa de poupança da economia." 

Fez muito bem, portanto,_ o Governador de meu 
Estado, Waldir Pires, em manter-se à margem 
de um concerto conservador, que regído externa
mente pela comunidade financeira internacional 
e internamente pelo Presidente José Samey, con
duzirá o Brasil à recessão, ao caos social e à 
iminência da grave crise institucional. Espanta, 
sobretudo, o fato de que as medidas propostas, 
tão avessas aos interesses da Nação, dos empre~ 
sários e dos assalariados, se imponham como 
única saída aos olhos de personalidades públicas 
inequivocamente comprometidas com o desen
volvimento nacional. Isto ÇQmprova o_ desgaste 
das propostas alternativas de cunho mais popular 
e a imperiosa necessidade de se resgatar um de
bate nacional mais competente e criterioso sobre 
as origens da inflação, as raízes da crise soçial 
ee.conômica e as novas vertentes para um Progra
ma de Estabilízação e Desenvolvim~ntQ -~ue não 
se confunda nem com o academicismo nem com 
o pragmatismo, ambos irresponsáveis e incapa
zes de conduzir este País a um projeto de sobe
rania nacional e construção democrática. 

O que precisa ser dito e reafirmado é que a 
política econômica em curso é anti-social e reces
siva e que, sobretudo, procura mistificar as solu
ções propostas com a magia da restauração da 
plenitude das forÇas de merc.éldo. Coi'l.Çi'e~mente, 
a demanda interna está parcialmente contida, tan
to pelo freio do congelamento temporário dos 
salários do funcíonalisino e pelas perdas da corre
ção por níveis· inferiOres à Inflação, como pelo 
exercidO de uma política monetária que tem vo
luntariamente elevado o custo do dinheiro. A este 
curso, já indesejável para o crescimento, preten
de-se sornar uma ''liberalização" crescente da 
economia mediante (e) "extinção ou privatização 
de empresas estatais, autarquias e outros órgãos 
públicos", como textualmente afirma o documen
to levado pelo Doutor Mailson à reunião _de 17 
último. Fala este documento em desestatiza:ção, 
mas em nenhum momento fala na recomposição 
das perdas do setor produtivo e privado debili
tados à conta da voracidade fiscal do Estada e 
da especu1ação financeira nós últimos 22 meses. 
Reconhece-se, no documento do Governo, o vir
tual esgotamento da capacidade de financiamen
to dos investimentos públicos no Brasil e se ad
mite (itens 1 O e 11) a elevação de encargos fiJlan~ 
ceiros do setor público, fruto do crescimento da 
dívida interna. ("Enorme estoque de dívida one
rosa ao setor público como um todo".) Mas na 
hora de corrigir este problema preconiza-se, sim
plesmente ... a desregulação e a desestatização 
da economia. Onde há Jógic:-a? Cust_eio explosivo 
do Estado, jwos impagáveis da diVida pública, 
crise no processo de financiamento do s_etor pú
blico, logo, fim do Estado. Sim, liquidação do 
Estado como instrumento de condesação de polí
ticas públicas legitimadoras do consenso. A isto 
chegamos pelo pragmatismo do Governo Sa:rney 
que por esta via soterra o projeto democrático 
da Nova República. 
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Brilhante lógica esta do Ministro da Fazenda, 
mediante o qual, se o E§tado perdeu a capacidade 
de autofmailciamento, Pioi- Para o Estadot Decre-
te-se sua falênda! Como e quando perdeu? Que 
fatores incidem n_a explosão do custeio governa
mental? Qual o peso Eisp"eCífico dó ·custo finan
ceiro da dívida pública no custeio governamental? 
Quais as alternativas nacionais para a amenização 
do peso- do custo financeiro .da dívida pública? 
Quais os setores de ponta na recomposição da 
capacidade do investimento público? -

Não se faz ~stas perguntaS aO Ministro da Fà
zeilda. Mas a todas e_las temps respondido nestes 
úlfiffióS m.eses·com·sucesSiW.s pronunciamentos. 
Volto às qUeStões-_do' EstadQ ~ do. déficit 

No mundo inteil;:o há, realme_nte, Joi,m c_etto ,es~ 
gotamento do Estado como agência ~entrai capaz 
de comandar a ~u[ação da economia e de pagar 
a corita__da produção ~~ conçlições mater;iais, da 
cidadania. A chamada crise fiscal do Estado só 
faz acentuar es~ tencj._~nc_ia_ prÇlj~n_go J:loy~s so
luções para a manutenção do_ emprego e da esta
bilidade social. A_ dese_statiz~_ç?to ~ a (_lesregu1é!_Ção 

- em proCesso, mais S_ob a inspiração ne.o~iberal 
do que neo-so_<:J~I ç!~moc;r~a.ta, tamt:?ém procl:!ra 
arejar o sl'sterilá_ecofiônüt;::6 -_cpntempo~neo hl.
crementando-lhe a eficáda,_l'j_ão obstante) njn
guénl- pensa etn fechar o Estado. Continua ele 
sendo uma agência, agora sob controles sedais 
mais nítidos e francamente contraditórios_._ ~s
ponsável pela manutenção -do nível de emprego 
e pela abertura de noyc;ts_ fronteiras teçno)ógicas. 
Toda a experiência reCénte de- modemizaç~o in
dustrial do nordeste dos Estados _(JnidQs, 99 Ja~ 
pão e do salto tecnológico dc;~.agropecuária dos 

- países c:enfrãis teve no Estado um iinportante -pa
pel. Socorro-me da reçente pe~sa, aing.a il'}édi
ta, encomendada pelo Departamento de Estudos 
Económicos dO BNDES à Universidade de Cam
pinas, para sublinhar estas afirmações, aparente
mente pouco" Corihecidas_ r;las atuais autoridades 
económicas _do GQVeiho. A1 eJ?:~Q ~çl~sqjtas em 
detalhes as_ a&ões concretas elo Estado C9f.11Q ins
trumento decisivo ç[a mode~zação_ econômic:~. 

A ninguém <?COrre, também, nos pã~~s- centrais 
e desenvolvidos .. elirnJDar Si Presença dO EStaào 
como vciíCUl.O . .ãQeqUãaõâe administração das po
líticas monetária, crediticia e_ social, que s~o_ inter
dependentes, mas jªmª-is __ ~QpQm.~ ei!i.QlJe Cor
respondem ao próprio aprofundamento de espe
Cialização de $.etore:s d~ eçoogroja e c,.gêm;ias pú-

--=- bliC8s que lhes correspondem. Aqui merece aten
ção e deStaque a c[Uêslão~O_O~fiçit público como 
instrumento de-pOiítfca econõm_re_,: Todos os paí
ses desenvOlvidos, inclusive os Estados Unidos, 
acllmularam--vi.Jltosas dívidãs públicas, que Che
·gam até 50% do PlB respectivo e não menos 
cOnSideráveis fl\.Qi,OS ~d~. dem:lt .... E~ta ~é-,a._ .tQrroa 
atr"avés â;:f qual conseguem desincumbi.:~SE: de 
encargos socia1s e ecónô-rftiÇ:Os ~c~ÇetJ:te~; Isto, 
porém, não lhes traz pressões inflaCiOnárias por 
duas razões simples: a primeira, pela sólida base 
do aparelho produtivo sobre o qual rebate _o poder 
de compra artificial do Estado, capaz de respon~ 
der positiva- e din'ámicartlétlle a estes- irrtpu1sos 
do lado da derrialldã:; --e b r peJo perfil da dívida 
e seu custo nominal, favorecido por baixos índiçes 
inflacionários que-não presSTOi'iãni exte$sivamf!n~ 
te a exeCução luiãht:eira dos- tesnuros destes paí-
Ses. ---

Veja-se por exemplo. o caso da .Suécia. onde, 
apesar de uma dívida pública correspon~ente a 
65%- do _PIB, e$te um discreto superávit ()rç_a
mentário, aí incluído os encargos financeir~S. 

No Brasil, certamente, há também influxos reais 
e ideológicoSimpórtantes que estão a exigir rede
finições_ sériaS no_ papel do Estado_ n~ economia 
e-na sociedade. Tais influxos emergem de todas 
as correntés de o-pinião que as ab&çryem a níyel 
internacional e procuram ajustá-las à experiênc_ia 
doméstica. Mesmo _os ecpnomistas de inspiração 
keynesiana, que fizero:u:n_esc;:Õla-na &J,_ê_!iça Latiria 
em to_mo_d@ Ç~.N,. ÇQ_ffi.Ç~S propostas refm:mistas 
do..:.estrutur.alismo",]loje_ a~uam com m?.!Í!! ca~te_
la. Gto ~penas o ilustre economista Iu~c{o Rª_IJ.Q~l. 
um_flos patronos do pensamento econômic;::Q_bnt~ _ 
sileirO, para- quem- esgotou-se a ·capacidade de 
auto financ:iamentO dq Es_tac!o, dat p_r~coniz""n~~ 
a b:""nsferência dos seryiç_os es~ados para o 

. _seto.r. privado onde são maiores as margens de 
-acumulação e poupança. Trava~~re, coítlefeíto, 
um ·grande aeoate no" cõntínente_ $_o!)fe_ {!S_p5)VaS 
funçõ_es do Esta.c!o QP contexto de_ ecçmorn_ias 
sangra_d~- por maCIÇas transferências líquidas de 
çapital para o exterior, concomitant~-~-ªgu9~_çª-o 
da con_c:_on:ência e_ntre oSJ:>aíses centrais ora adca~ 

, ta,da por verdadeiros saltos, de_ produtividade_ em 
todos os setores d~ econor:nia. QUem diria, há 
20 _ _anos, que QS_países desenvolvidos transfor
mar-s.é-iàm_em c_el.eiros de grãos e proteínas gra
ças aos desenvolvimentos da biotE:çnologia ~ ,da 
engenharia genética? Quem duvid_a qu_e,, dE:ntro 

.de_alguns poUcos lustros, ª __ fj);Jra_ótiça_~ 0$ super-
_ condutores revolucionarão as comunicações e os 
trarlSPOrteS soterfando o_ 'C_gmérçio internacional 
do CObre e.Qutros miDe~.s _nãq fer_rq_so:?? _Q!Jem 
ignora que no bojo da Rodada Uruguai que reúne 
o.s paíseS iueml>_ros dO GA TI há m!,liS de um 
ano.~roJJ:~n~Pra._ advirá u_ma nova Of!Qa d_~ l_ibera-.. 
lismo _no CornérciQ __ Munc;li?JI, impondo ll1~~81}is
rnos_ altematiyQS à. defElS~ das ec6npT_ni~ flê._cjo
nais, muito mais próximas à prorr\oção d.__e políti-

.. s:.as p'Ç!bli.~aS_-ªq qye-aregWação próted~ftiSta? 
.., Isto tudo (!Stirnula, naturalmente,-õ-debate so

br'e a·éíllestãõ;iSicitaJ, ffias 50 a·&re5pcinsabmd8de 
-da ignorânda poderíã--imaginar que _desemb_e:-

__ caremo?_rt~ ~~!4~-~~o dC?__gst~d<:>_·_ ---,-, ~ _-
0 ponto de partida da discussão co.:responde, 

_é claro,- à conStatação do relativo esgotamento 
aa Poupança--estatal nec:essána- à retomada d~ 
um novo ciclo de investimentos. _Por istQ mesmo 
há que se prof!lover_ um efetivO San"earheõt9 óas 
contas públicas de forma a otimizar a ação do 
Estado. Para tanto faz~se mister a implantação 
de uma Reforrn& Adminis!J"ativa que venha a in
crementar a produtividade do setor público simul
tânea ao alongamento do perfil da sua divida. 

Náda· disto JL!,Oç-iona_rá, _entretanto, _s~ Persistirem es· áltoS r:líveís de inflação ~cõn1 Os qU'ilís-eSta~ 
mos ·convivendo. 

Prioridade: absoluta d~ye ~er coflferiqã a um 
Plano Emergencial de estabjJização, de inspiração 
heterodoxa e amplamente apoiado pela socieda~ 
de, o qual produzirá automaticamente o.de~fogo 
do setor público, tal como, aliás, assistimos du· 
rante a primeira fase do PlanQ Cru.z_é!çiQ. PonWa
lizo, a propósito, condus&o de recente encontro 
~0\~os_ Para«:figmas e Evolução do Pensé!ffiento 
Económico Lãtiho-Am_'ª-ricano, rêalizado em Bra~ 
sma, sOb o p~~c~niO_da_ UN~CO~e. ~AI-:-~ 
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modelos globais de base ideológica não funcio
nam mais, temos que procurar soluções tópicas 
para problemas específicos, 

Mas não basta sanear as contas, o que poderá 
ser feito mediante o reconhecimento de que a 
agudização da crise se deve mals aó ônu~s fihan~ 
ceiro da dívida mobiliária da União do que por 
causa do_s salârros ou transferências às outras es
feras do Poder Público. Trata-se de enfrentar com 
determinação as tarefas de desprivatização-doEs
tado permanentemente reproduzidas pelos "anéis 
burocráticos" que subordinam, pela corrupção, 
os recurs-os públicos a interesses privados. 

Longas análises do sociólogo Fernando Henri
que Cardoso já demonstraram não só a natureza 
deste mecanismo de cooptação do público pelo 
privado, como suas nefastas conseqüências na 
realimentação autoritária do Estad.o. QuantO c_us. 
ta isto à Nação? Tal comQse formou uma cultura 
de violência e crime nas grandes metrópOles, for· 
mou~se também uma cultura de corrupçã-o- no 
aparelho do EstadO, verdadeiramente estarrece- _ 
dor a. Os números assombram. Fala-se em escân
dalos de 60 milhões d_e dólares a cada semana. 
Um dia aqui; outro ria -cFP. Outro na Fundação 
de Previdência da Caixa Eçonômica, outro acolá, 
sem qualquer apuração de responsabilidades. A 
impunidade reina e não só os "velhos moralistas" 
assombram-se c__om a crise de valores. Até mesmo 
as correntes políticas sempre mais voltadas à pre
gação refom1ista das estruturas econômlcas es~ 
tão alarmadas. 

Há, pois, um necessário caminho a ser trilhado 
de recuperação moral do Estado que trará inequí
voco reforço à sua autoridade e ação pública. 
É a Reforma do Estado, sobre a qual tenho insis
tido desta tribuna. É a reforma que passa por 
um novo desenho das funções do Estado, avança 
pela implantação de urna verdadeila mudança 
de práticas administrativas e se complementa na 
destruição dos abomináveis anéis de cOrrupção 
que estiolam os fundos públicos em obras invi
síveis. 

A questão do Estado_ e _dQ_déficit público no 
Brasil não pode, pois; SeYliatada perfunctoria
mente, ao sabor de impressões e mesmo convie~ 
ções ideológicas. Estatismo e_liberalisrrlo são am
bos inspirações pobres para adentarem propostas 
concretas de saída da crise e re_tomada do cre_s_ci
mento. 

OUSo dizer que no interior do aparelho estatal 
haverá que distinguir entre os segmentos -com 
menor ou ·maior capacidade de intervenção na 
conjuntura. Certamente os recursos da adminis
tração direta estão rarefeitos, deslocando-se, obri
g;;rtoriamente, o desempenho de suas funções pa
ra as empresas com maior capacidade de capta
ção de poupanças de terceiros - em todas as 
suas formas. Há que se estar atento para este 
fato- reflexo da crise fiscal emergente da União 
e que se agravará com a implantação da nova 
estrutura tributária aprovada pela Constituinte. Ci
to corno exemplo a decisiva ação da E1etrobrás 
não somente como empresa responsável pela 
oferta de energia no País, mas Como deCisiva: pon~ 
ta de lança do investimento público em várias 
regiões do Brasil com repercussões de caráter 
soda!, politico, ambiental e econômico. Precisa
mente pela crise do Estado, crise que se expressa 
pela insuficiência de recursos· públicos e que se 
agudiza pela incapaddade do Estado legitimar--se 

junto à cidadania. Por este pro~cesso a Elet{obrâs ta. Pois_ o brasileiro nãQ tem onde mor_ar._Há tem-
- porque gera recursos- se redimensiona pas- pos que O déficit habitacional do País é de dez 
sando, natural e forçosamente, a absorver diver- milhões de unidades. 
sas atribuições que outrofa caberiam às agências Coragem e grar1deza sãó aS vfrti.Jdes mais que 
.especializadas. Veja-se, pois, que na crise dO Esta- necessárias para solucionar o problema de tal 
do 6 PróPrio estadO redistribui funções e institui- enOrmidade cõmó o habitacional. 
ções de forma a manter-se como núcleo central Não é crível que seja respeitada a condição 
do processo_de legitimação e acumulação e não de cidadania de quem quer que s_eja, se, pelo 
o conti:ári_o como Pretende o ideologismo Jiberali- menos, o direito de moradia lhe for negado~ . 
zante do Governo Samey. Não é por outra razão Morar faz parte da dígriidade do homem. Fave-
que osetor_e:lét.rjcQ no Brasil, com US$ 26bühões las, cortiços, vida em baixo de pontes, sem_ ao 
da dívida externa, necessita conseguir, mesmo -merios um peqUeno gesto de revolta dos homens 
coffi este ónuS, reprogramar-se para voltar à re- públicos, ê um atentado à dignidade humana. 
muneração de _l 0% sobre os_ capitaís aplicados - - O BraSil tateia Soluções para tão grande proble
e realizar maciçosjnvestlmentQs até o aho 2010, - ma TirOU a estabilidade do trabalha.dor e criou 
entre os quais inclui um espectro de ações que o FGiS que não garante coisa alguina. d fundo 
transcendem os ''barregeiros·• e se expressam em foi criado também para fmanciar a Casa própria 
obraS SociaiS, ambientais, etnográficas e antropo- do trabalhador. Assim se pensava solucionar tão 
lógicas verdadeiramente inéditas. Mas isto parece enorme problema social. Com o furido, o tr.aba-
não estar na avaliação do Presidente Samey. lhãdOr -não teVe casa - -- _ . 

A estratégia preconizada pelo Governo e divul- O financtarnento da casei própria, atraVés do 
gada na i"euniao do Presidente Samey com os FGTS, é um calvário para os que não tê_m mora-
Governadores não é apenas equivocada para sa- dia. Suas regras que deveriam ser definitiVãs, mu-
nar os problemas económicos _nactonais. Ela é dam-se a cada instante, ao sabor do~ ~aprichos 
suicida. Ela não apenas se constitui em ortodoxia dos titulares da economia do País. E como r~sul-
ern processo, de triste memória em nosso País. tado. a habitação continua ainda sern'S9lução. 
Ela destrói as bases sobre a_s quais se move a Est_a autonomia e praticabilidade foi ferida ago-
&:oiloniia fnodema do Brasil e que, apesar dos ra, c_Qm a Resolção n9 1.469 do Banco Central, 
suceSSiVos aUtoritarismos, resultaram sempre de retirando das COHABS o__s_rec_y_rsos para a cons-
um certo "acondicionamento interno" do tecni- trução de casas, passando-os aos_agentes fman-
cismo.Tarito-que o Brasil desenvolveu-se nas ú1ti- ceiros privados. Assim a programação possível, 
mas décadas enquanto outros países do Cone concr~ta e objetíva, encaminhada à CEF pelas 
Sul, à meslna -epoca. deSindustrializaram-se e re· COHABS, será apreensivamente prejudicada. 
troCederarn à e_struturas econômicas frágeis e Fica mais um~ yez postergada a solução do 
pouco diversificadas. problema habitacional, pois se o fini:iriCiãrilento 

Pois bem, o que nem o aut9ritarismo ousou à casa própria continua de pé, não está de pé 
J:!ensar a Nova República do Presidente Sam_ey 0 financiamento da Casa às classes de baixa ren-
está fazendo: destruindo o Estado como centro da. Estes, -mais- uma vez, iião terão vez à casa 
de formulação estratégica e comando do pro- própria porque com a Resolução n9 1.469, do 
cesso de modernização industrial, justamente Banco Central, 05 custos da infra-estrutura feitos 
num momento critico, similar às décadas de 30 pelas empresas privadas serão repassados aos 

-e 70, Quando violentos choques adversos condu- mutuários. E 0 sonho da casa própria para as 
ziram às respostas históricas que acabariam trans- classes de baixa renda, tom.;t~se mai~ distante. 

- formando nossa economia industrial numa das Só resta um caminho, para que os.Jnais fracos 
mais prósperas, diversificadas e integradas do tenham vez a uma casa: eliminéU'_ 0 repasse da 
mundo ocidental. infra-estrutura aos mutuários, descentralizar a po--

Trata-_se, pois, de denunciar este liberalismo à lítica da habitação e reafirmar a autonomia dos 
mitrance, não para reforçar propostas estatizan- Estados e municipios, com a independência de 
tes igualmente ultrapassadas, mas para forçar seus programas habitacionais, pois são os__Esta-
uma reflexão serena sobre os rumos da economia dos e municípios que- melhor sentem os anseios 
mUn-dial e as formas indispensáveis da ação públi- da população. 
c:;a n_aclonªl_c_apazes de aí maximizar as oportu- Cortando, atrav~s_ das Resoluções do _Banco 
nidades de inserção dinâmica do-Brasil. Fizemos Central n9 1 A64, de 26-2-88 e -1.469 de -21-3-88, 
isto hó pasSado, podemos e devemos fazê-lo hoje, 83%_ dos créditos_já contratados com os estados 
para que amanhã nossos filhos tenham igual e igualmente cortando os créditos contratados 
chance histórica, Ca_so contrário, estaremos vege- COrTI as -COHABS, a ânsia -da casa própriiffoi invia-
tando sob os escombros de. uma experiência bilizada -
abandonada e ficaremos contemplando, como A Circular Normãtlva n~ se; àe 13-4-"88, delega 
a Argentina no pós-guerra, entre urna e outra crise às empresas construtoras privadas prover de rno-
polí~ca, o rebaiicameil~9 sistemático da posição radia a população, sem concorrêncta, transferindo 
intemadonal do país no concerto económico in- seus custos de infra-estrutura aoS rOutuários. E_sta 
ternãcional. Teremos saudades da época em que circular tomou a aquisição da casa própria difícil 
fomos a oitava economia do bloco ocidental. e impossível aos trabalhadores de baixa renda. 
(Muito bem!) Impõe-se, pois, uma revisão de tudo íss_o, por-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-- -que se tal política habitaciOhal continuar, será o 
Tem a palavra o nobre Senador Ney Maranhão. descalabro habitacional urbano que _se quer. 
OsR.NEYMARANHÁO(PMDB-PE.Pro~ . Urge-mudar. Os Estaqos-e murifCípioS estão 

nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. ca_Qacitados a exercer suas funções 1_10 campo 
Srs. Senadores: . habitacional. A iniciativa privada também: Os i-e-

- Dentre ps problemas sociais q!Je mais afligem cursos existem. Só resta ao Governo assumir a 
o brasileiro, o da habitação é o que mais o inquie- popii1aÇão carente que anseia pelo seu niais legiti-
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mo anseio - sua casa própria - direito que 
lhe é dos mais sagrados. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a pa1avra o nobre Seoªd-º[_Divaldo Suruagy. 

O SR. DIVALDO SCIRUAGY (PFL- AL. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

A velha c:asa estilo colonial não é a maior e 
nem a mais bela da cidade, entretanto,-eStá cheia 
de dignidade. Sólida e sóbria, transmite segurança 
e conforto a todos aqueles que cruzam seus ba~ 
tentes. A minha dúvida é se ela absorveu ou for
mou a personalidade da proprietária. Confesso, 
porém, que sua estrutura arquttetônica lembrará 
sempre, para mim, a imagem da América Torres, 
uma das mulheres mais extraordinárias que co
nheci. 

Conduzimos os destinos de M~ceió e Agua 
Branca, no mesmo período administrativo, na me
tade da década de sessenta. O nosso convívio 
gerou uma amizade permanente. Guardo dela 
exemplos_ constantes de retidão de caráter e gran
deza d'alrna. 

Lendo a famosa trilogia "O Tempo e o Vento'', 
de Érico Verissimo, onde o imortal escritor gaú
cho narra a Saga do Rio Ofande do Sul, encon
trando a força moral e a fidelidade àS tradições 
da família Cambarâ, da matriarca Bibiana, asso
ciei a sua imagem, imediatamente, à Dona Amé
rica. Alta, magra, conservou até a velhice traços 
da beleza da juventude em seu rosto longilíneo. 
Vestia-se com uma discreta e_!egância. AmâVeC 
soniso tímido, meiga, inspirava um respeito natu
ral. Ninguém ousava usar uma palavra mais áspe
ra em·sua presença. 

Oarividente, lógka, voi. suave e determinativa, 
milhares de pessoas costumavam _Q~scar sua 
orientação, não apenas em política, mas em pro
blemas de toda natureza: desavenças ~tre vizi
nhos, pretensões de namoro, questões conjuga[s, 
doenças, pequenas heranças, brigas de terra. 

Permanecendo solteira, dedicou todo senti
mento maternal aos inúmeros sobrinhos. Neta 
do Barão de Água Branca, irmã e tia dé prefeitos, -
vereadores, deputados e diplomatas, sua casa era 
o porto seguro da famma T erres. __ _ 

A multidão reverência Nossa Senhora da Ima
culada Conceição. A Igreja, completãmente lota
da, está feérica em .sua i!u_mi_rlaç_&_o, É um dos 
mais belos templos de Alagoas. A Padroeira do 
município reina absoluta na fé d_o_s_sertanejos. As
sisto o espetáculo de devoção religiosa da calçada 
da casa de Dona América. A tmpressão que tenho 
é de que todos os Torres_alí se~ encontram. Ima
gino que as diversas gerações da familia marcam 
um encontro anu,a~ _no dia __ oito de dezembro. I:. 
o reencontro com as origens. 

Os conflitos políticos marcaram muito a sua 
vida. As lutas pelo domfnio do munidpio foram 
trágicas. Amigos de infância, vincLilãdOS-por laços 
de sangue, levam seus desencontros a conflitos 
armados. Mortes entre parentes. Exi1ios de irmãos. 
A têmpera de sua personalidade é fortalecida_ no 
infortúnio. Agigantou-se em sua fragilidade física. 
Era a própria res1Stêri.cia realimentan_do coragens. 

América T erres, no decorrer de sua longa vida, 
exaltou, corno poucas, as virtudes e a nobreza 
do carâter da mulher alagoana. Ela continua pre-
sente em caqa habitante e nas pedras centenárias 
das ruas de Agua Branca. _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavya o nobre Senador Marco Mãciel. 

O SR.lYI/UtCO MACIEL (PFL-PE. Pronun
cia o seguinte_ discurso.r=-sr. P~sidente, Srs. 
Seriadores~Vei1ho à frlbUM cJ9.S~n~d~?,Para co!l
signar nos seus Anais acontecimento de real signi
ficação para a vida política do meu Estado; _ 

Por iniciativa do DePúiadO Ademir Cunha, a 
As~e_mbJ~!ª_ J,.egislativa de Pernamb~co aprovou, 
por unanimidade, projetO aetresõlução outorgan
do ao_ i!~;~stre Deputadp Estadual F:elipe Coelho_ 
a medalhã- JOaquim Nabuco -eras-se O:Uro _-; 
ªP mesmo ternpcf a .m~_! ai_~ <:.._a única honraria 
conferida pelo Legi_slativo de Penlambuc9:. ·· · 
--- Essa expressiva _h_oni_enagerõ. que a assembléia 
es~aàü.ãf pemambucana presta ao -arngente -do 
PFL, F:el!J:?e Coelho, de<:orreil_ dO fato de_ estar 
ele_ presieS a completar -40 anOs de eXÉ!rcldo .de 

. OJ~!ldato parlamentar, algo inédito e sirtgular na 
liisfôiia __ do -"lei;itslativo -p"én1ãn1bUCãiiO -rla RepúR 
blka, e reveste-s~ _çle ~ll).m.!lar Se"n_Udo, não só por 
s_ua outór,g~- obep;_ecer ~a?s- mais rígidos critérioS_ 
de __ se]eção, como-por _Ser ·concedida eXãfarTit'mte 
na data. em que o Brãsil, e_, de maneira_ especial 
o meu EsWdo, _Co_r:nemóia_ O Centeriário -da Aboli
çãq da Escravidão da_-Quai .)oaqulrri .. Nãb.uCo foi 
~m-dOs_Jli~iores-Paladinos. 
___ Felipe Coelho~ inspirando-se nos ensinamentos 
do grande ~diS~ do lmpérk>, sempre pautõLi 
sua lonSa ·Vida pública de -quase ql:iátro -âécadas 
~-ITiandãto-Pópular, pela defesa dos interesses 
das neces~idªde_s do _ E~tadq, nOtaâamente das 
cõmutltdãâes"'Se~hejas,- víti"rrias d9S incieffiên~ 
das da_ seça, das discriminações, do -esgi.tecimen~ 
to, do Subdesenvolvimento sócio-'--econõmicO, em 
suma, de todas as formas de servidão a que estão 
ainda sujeitas a:S_poj:)tllações do Araripe de onde 
veto, filho do Tõrigínguo Ouricuri, onde aprendeu 
a conviver com as camadas mais sofredoras de 
nossa terra. 

Afávef de trato, O De-putadO Felipe CoelhO tem 
o dom de fazer e de cultivar amiZades sólidas, 
ac:jma de siglas partidárias e de diferenÇas ideoló-
gicas. -

RecondUzido à_ Assernl:?léia Legislativa de Per
nambuco em várias legislaturas com expreSsivas 
votações, tem sempre procurado corresponder 
a confianç-a dOs pernambucano.$ através de uma 
-Cõnduta exemplar de homem público benquisto 
e aqrpir~do, sempre voltado para 9S problemas 
de Pern.i!mbuç:Q e para os interes.ses de s]la popu-
façà6_. -- - ·:- ~---~~- -- - ·" - . 

Polltico de fo[njãÇ~q -partidária definida, nunca 
se tem -OiTiitiaO ·as-de_cisões e_convocaçõ_es çie 
seu Partido. - -

Sua atuação parlamentar tem sido das mais 
deStaCadaS:;- tendo sido P~:_esidente da Assembléia 
legislativa- e de diversaS ComissõeS técnicas. Na _ 

--~õi1d1ÇOO _de ~re~j~en~ ~~esta ~..]--Chego3 a 
exercer, eventualmente, o -Governo "do EStado, 
sempre encarando os mandatos que exerceu com 
brilho e dedicação como_um "ônus político e wn 
colnpromisSo socia1". 

c-omO amigo, companheiro de luta e de ideai~ 
POiiti_cos, -desejo, em meu_nciine e no do-s pemam~ 
bucanos que represento nesta Casa, associar-me 
à justa e merecida horrienagem que a Assembléia 
de meu Estado acaba de prestar a um de seus 
mais jJustres representantes; preito de reconhe
cimento que desejo render nesta Casa, como a 
um ramo do Legislativo que Felipe Coelho sem-
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pre trabalhou com dedicação, dignidade e hon~ 
radez. 

Por esses motivos, solicitO seja o discurso_ qu.e 
proferiu o Deputado Felipe Coelho transcrito_ nos 
Anais desta Casa do Congresso Nacional. 
-AD encerrar, tenho certeza de que minhas pala

vras, Sr. Presidente, representam urna participa
ção do-Senado brasileiro nas homenagens a_wn 
homem público que tem sabido honrar e digni~ 
ficar o Poder Legislativo, ao tempo que-ela51 mani
festam os nossos sinceros sentimentos de rego
zijo que juntamos ao de seus i1ustres pares, ami~ 
gos, parentes e eleitores n~m instan~ _em que 
um de seus mais lúcidos e operosos__homem pú
blico acaba de receber tão a1ta condecQraçã_o. 
- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 

bem!) 

lXfctiMhyro A ooE sE RUERE o SR. 
MARCO MAJ?CJEL EM SEU DISC(liiSO: 

···senhor Presidente, 
Senhore_s _QeQ_ut<!_dos, 

__ Mew~ s~:nhQr~, 
~Respeitáveis S_enho~ãs: 

-Entendeu a bondade dQ Deputado Ademir _Cu
nha, referendada pela convergência generosa dos 
meus i1ustres pares em tomo da proposição por 
ele apresentada, que eu viesse a constituir o centro 
desta homenagem especialíssima e rar~. ora pres
tada pela Assembléia LegfsJativa do meu Estado 
a um dos seus representantes. 

·c.anfes$0~q'úê"O g·éSto:rtõbre dos meus co!Tlpa· 
iiheiroS, ·com a pronta concordância _Çoin ·a pro
:Postã_; t1ão rné surfiieend_eu. Myi_ ~mbora afeito 
aos embates parlamentares, aqüecidos amfúde 
de forte e contagiante e-mociOnalidi!çte, v~_riftco 
que ele~ enquanto aperfeiçoam o_éXercf.s::ia: -d,_a 
democracia, burilam igualmente aos democratas, 
levandO-os a não .confundJr ·a natural e salutar 
diverg~n_Ci~a de_ idéiaS ·com uma' ieje{Çãi:> pe-ssáal 
aos _que as apresentam. - ·· -·· 

Assim, minha constante combatJbllidi:tde ja
mais criou estorvos a uma,_ aproximação Cordata 
e a um trato respeitoso com ãâverS.árlQs políticos. 
Isto explica o livre trânsito P.e que~_desfruto n..este 
Parlamento, ao longo de quas_e_ quatro décãdas 
de mandato popular. As discrepâncias de pensa
mento e conseqüentem"ente_!;Je posicionamento, 
próprias dos_ regimes democrátic.as •. não r:ne têm 
impedido, repito, de fazer e de CLJ!tivw arnilades 
Sólidas, acima das siglas ~ das cautelas_ partidá~ 
rias. 

A expressiva· unanimidade obtida na votação, 
para que a outorga deste prêmio acontecesse, 
demonstra de forma inequívoca que esta Assem· 
bléia sabe portar~se superiormente, e colo~a s~ 
padrões de compártarnento inuito._~~rn .Pas __ li_
nhas_ de um partidarismo político lirn.itante e _4is
crirninador. 

Não_ me surpreende, insisto em rei!lflfmar, o 
aSsentimentoJranc.o·dos meus çompanheiros ao 
projeto de resolução. O que me confunde real~ 
mente é esta $eqüência __ de gestos gratificantes, 
que a vida parlamentar me tem prodigalizado. 
Quem imaginaria que ao despretensioso filho do 
Araripe, aqui chegado nos distantes idos de 1951, 
para tomar assento, com natural timide~. nesta 
augusta Casa, reseNasse a Providência Divina tan-
tos triunfos. · 
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Os êxitos foram ocorrendo em es_cala. crescen
te. Se os relembro agora, diante de todos, não 
é para me envaidecer, e sim para agradecer. Na 
Presidência desta CaSa, Com a colaboração Im
prescindível dos companheiros, e o apoio do Gó
vemador de então, Dr. Roberto de Magalhães Me
Io, conseguimos·concretiza:rvelhã: aspiração desta 
Assembléia, que esbarava fatalmente diante de 
dificuldades tidas como intransponíveis. No espa
ço de sete meses apenas, prazo indiscutivelmente 
recorde para a magnitude da obra, construímos 
o belo prédio do Anexo I, com 5.400fl"i2, transfor
mando em realidade s_onho antigo de quantos 
por aqui passaram. Era, finalmente, a descem• 
pressão dos serviços deste Leglslativo congestio
nados no reduzido espaço de um edifício erigido 
há 150 anos ãtrás. - - --

EJeitores e amigos, permitam a _confissão e19ra
decida, eu os tenho por toda parte. As estatísticas 
eleitorais me têm distinguido eridodos Os pleitos, 
com expressivas votações. Isto expressa, sem 
dúvida, o reconhecimento da ação de um hornem 
públicO, que sempre se VOltou para os problemas 
de Pernambuco,-e que se põe permanentemente 
a serviço dos interesses da SUã população, sem 
se amarrar a exclusMsmos e particularismos zo
nais, em detrimento -dos objeti_vos maiores ·da_co
letividade. 

De formação partidária definida e_ cristalina, 
procurei sempre manter comportamento discipli
nado, nunca me omitindo_às decisões e convo
cações da agremiação-."Aceitei ser titular da Secre
taria de Administração, no Governo do saudOso 
Eraldo Gueiros. Para atender_ ao Partido_ é _que 
assumi, em algumas ocasiões, a delicada e melin
drosa missão de líder e a presidência de diverSas 
comissões técnicas. Creio_ haver corresponàico 
às expectativas dos companheiros no desempe
nho dessas tarefas. o exer-cício da liderança parti
dária, longe de me distanciar dos adversários, in
duziu-me a uma aproximação maior com eles, 
visando a negociarmos junto$_ ó melhor: para o 
povo, em convivência democrática, despida de 
paixões sufocantes e de inspirações subalternas. 

Na condição de presidente desta Assembléia, 
cheguei a exercer, eventualmente, o governo do 
meu Estado. Que distinção mais alta poderia ser 
dispensada ao modesto filho de Ouricuri, trans
plantado para a cidade grande por força de um 
mandato popular que, colocando-o geografica
mente mais longe de sua gente, dava-lhe assento 
n~ centro das grandes decisões político-adminis
trativas do seu Estado, onde os seus represen
tados estariam agora mais perto dos beneficies 
das ações governamentais? 

Meu modo de ser, ao IongcY de todos esses 
anos, é de todos conhecidos nesta Casa: Encaro 
o mandato parlamentar como --õnus polítlco e 
compromisso social sagrados. Considero a assi
duidade e a pon,\:ualidade aos trabalhos legisla~ 
tivos obrigações prioritárias. Diria mesmo que jul
go muito mais importante ViVer o Parlamento, do 
que viver no Parlamento. Todas as lutas popu
lares, todos os anseios· e esperanças das comuni
dades devem ser compartidas e vividas perma
nentemente, por aqueles aos quais o povo confiou 
o honroso encargo de sua representaçã-o. 

Falam por mim as iridicações, os requerimen
tos, os projetes, os pronlinciamentos, não lembro 
os quantitativos exatos, sei que ultrapassam cen
tenas. EJes enfoCain Os mais variados temas e 
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a mais diversificada gama de in__tgrcsg:s comyni~ 
tá_rios. Crédito_agrícola, eletrificação rural, irriga
ção, saúde, educação, combate às secas, fortale
Címento. da ~anomia do semi-árido, e tantos ou
troS se fazem- presentes a todo momento na mi
nha atuação- de Deputado. 

O povo de Pernambuco tem compreendido mi
nha luta e sabido reconhecer minha dedicação. 
Além das sucessivas reconduções e esta Casa, 
também o carinho em expressar de forma simbó
lica, seu aplauso ao Deputado sertanejo. Medalha 
Pemambucaflã_ do Mérito, reêebida em 1962. Me
dalha do Mérito Militar no Grau de Cõrfiendador, 
;ecebida em -1984; Troféu Leão do Norte, confe
rido pela SJ)ringer em 1984. São todas elas honra
rias que envaidecem aõ homem público, porque 
materi_ãlizam, de certa forma, a aprovação do seu 
-trabalho_ em prol do desenvolvimento do Estado 
e do Pá.íS:- -

E agora, pará coroamento de tantas distinções, 
a Outõrga da medalha Joaquim Nabuco- Classe 
Ouro - por esta Asseril.bléia. Bem conheço a 
importância desta Medalha, que é ao mesmo tem
po a mais alta e a única honraria conferida pelo 
Legislativo de Pernambuco. E sei da rigidez dOS 
critérios. para sua oferta-. Pareceu aos meus Pares 
que eu atendia a todos esses requisitos. Agradeço 
seiihlb_ilizackLa esta demonstração de apreço e 
de _confiança. 

-O re_cebimeOto desta condecoração, exatamen
~- na -data em que se -_Celabra o 1 ç Centenário 
daJ\bolição da Escravatura no Brasil, a_conteci
mefif6 hitórico que teve em Joaquim Nabuco, 
Patrono desta CaSa, um dos seus maiores bata1ha
dores, reveste--se para niim de significação espe-
cialíssima. --

Mifha luta, ~ luta de toda a min-ha vida, assume 
wn profundo sentido de libertação. Minha atuação 
parlamentar inspirou-se, desde a primeira hora, 
na necessidade urgente e inadiável de libertar as 
comunidades, particularmente as comunidades 
sertanejas, da seca, da fome, das discriminações, 
das injustiças, do silêncio das autoridades, do es
-quecimento dos dirigentes, do subdesenvolvi
menjo _sócio-e_conômico, enfm todas as formas 
de servidão que ao longo dos tempos, têm man
tido aquelas populações acorrentadas_a carências 
crôriicas, escravizadoraS. 

--Meu tralialhOPãriaiTlentar Vo1tã~SeTnteirãmente 
para a abolição da desiqualdade de tratamento, 
dos privilégios sempre odiosos, das violências de 
qualquer tipo, partam de onde partirem, d<is 
opres-sões, das barreiras sociais, do esmagamen
to das minorias, em síntese, de todos os procedi
mentos antidemocráticos e anticristãos. 

~-~Recebo, assim, a Medalha Joaquim Nabuco, 
por coincidência feliz na data do grande Cente
nário, como 'l(aliosfssimo incentivo para pross_e
guir na mínha luta em defesa da liberdade dos 
oprimidos. 

Na P:resença dos meJ.!S ilustres Pares, dos meus 
amigos, dos meus familiares aqui representados 
por minha esposa Hildete, e por meus filhos Edna 
Maria, Anísio, Maria de Fátima, Felipe José e Fer
nandO Antônio, eu renovo meu compromisso do 
trabalhar pelo povo, buscando no exemplo conta
giãnte do inesquecível Joaquim Nabuco, a inspi
ração, a força e a perseveran-ça, em contribuir 
para a sua libertação, pelo banimento das novas 
formas de cativeiro. 

Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, 
Meus Senhores, 

_Respeitáveis SenhOras: 

De coração quero transferir todas estas hoiTI.e
nagens ao meU -bravo povo do sertãO do Araripe. 
Agradecer ao Presidente desta C~, p_ela impor
tância e relevo que emprestou a esta solenidade, 
ao cerimonial pelo carinho da recepção e a todo 
funcionalismo deste Po_der, que de forma direta 
ou indireta concorreram para o brilhantismo desta 
ato. 

Que as minhas palavras finais sejam de agrade
cimentO.-Agradecimen_to caloroso, sincero e eter
no de um homem público que, se coisas requin
tadas não aprendeu, aprendeu _com a boa gente 
do Sertão a sempre_ agradecer, porque carrega 
consigo a inabalável convicção de que "a gratidão 
é a mais humana das virtudes divina e a mais 
divinã d<is- virtudes humanas". 

Muito obrigado." 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra o n_obre Senador Louriyal Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL - SE. 
PronunCia o seguinte disClJrso.) - Sr._Presidente, 
Srs~-Senadores: _ 

A Sociedade Sergipana e a Sociedade Brasileira 
de Pediatria promoveram, conjuntamente, a reali
zação, no período_ de 19 a 4 de junho do corrente 
ano, no Hotel Parque dos C6qúeiros, em Aracaju, 
o XIV Con~esso Regional -de Pediatria do Nor
deste e I CÕÓgressO Sergipano de Pediatria,_ ou 
seja, uma~Oj)Ortuna in"tciativ~ de natureza predo
minantemente cienb1ica, técnica e cultUral, cujo 
tema básico foi definido como ''A Criança: sobre 
a Vida e o Viver". 

A sessão solene de abertura realizar-se-á preci
sarriente hoje, dia 1 ç de junho, às 20:30 horas 
com L! ma conferênda~obre "A Situação d.a Crian
ça Brasileira", a ser proferida pelo Professor Anto
nio Mareio Usbôa, Presid,ente da S_ociedade_Brasi-
leira de Pediatrícl. - --

Convidado que fui, desde já agradeço se.nsibi
lizado o_ atencioso convite formulado por inter
médio da ilustre e diilâmica Presidente da Socie
dade Sergipana de Pediatria, Doutora Maria Stela 
Menezes Santana. 

Todavia, lamento não ser passivei comparecer, 
e participar dos eventos programados para os 
mencionados congressos, pela impossibiltdade 
de ausentar-me, no' momentõ, de Brasma, em 
virtude das minhas responsabilidades e compro
missos no concernente aos trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte, sobretudo agora, 
quando estão sendo votadas matérias da decisiVa 
importância para a Nação. 

Com efeito, acelerado o ritmo de funcionamen
to da Assembléia Nacional Constituinte, aguar
da-se, com a breve conclusão das suas exaustivas 
atividades, a promulgação da nova Carta Magna. 
-ansiosamente aguardada pela totalidade do povo 
brasileiro. 

Ao registrar, nos concisos limites destas consi
d.erações, a criteriosa programação elaborada, 
convém assinalar os seus objetivos paraleJos: pro
mover o intercâmbio de conhecimentos e expe
riências entre profissionais ligados à infância; 
aprofundar questões e elaborar propostas qUe ve
nham contribuir para a sobrevivênêia e dias me-
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lhores para as crianças nordesti_nas; divulgar a 
criatividade da gente e os encantos da terra sergi
pana 

A alta categoria, excepcional qualificação técni
co-profissional e indiscutível eficiência. da comis
são organizadora dos mencionados congressos 
asseguram, sem dúvida, perspectivas de êxito in
tegral para os trabalhos do magno conclave que 
está-se realizando em Aracaju. 

A composição da referida comissão organi-
zadora e a seguinte: 

a) Sociedade Brasilclra de Pediatria 
Presidente - Doutor_ Navantino Alves Filho; 
Diretor de Cursos- Doutro Júlio Dickstein 
b) Sociedade Sergipana de Pediabia 
Presidente de Honra- Professor José Macha· 

do de Souza 
PreSidente- Professora Maria Stela Menezes 

Santana · . 
Vice-Presidente- Doutor Luciano Lima Fran

co 
Primeiro-Secretário- Doutor Anselmo Mari._a_

no Fontes 
Segundo-T esoureíro -Doutor João Barreto 

de Souza 
Diretor de Cursos- Professor Paulo· Freire 

Carvalho ---- --

Diretor Soc:-ial- Doutor Bráulio de Abreu Filho 
Está previsto o comparecimento de 600 con

gressistas, abrangendo o perfil dos participantes 
grande número de profissionais _de s<;~.úde (médi
cos, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, assis· 
tentes sociais e estudantes), independentemente 
das autoridades e personalidades convidadas. 

Felicito, portanto, os _organizadores e partici
pantes do XIV Congresso Regional de Pediatria 
do Nordeste e do I Congresso Sergipano de Pedia
tria, formulando ao mesmo tempo, votos no sen
tido de _que sejam atingidos todos os Õbjetivos 
colimados, na certeza de que os bons resultados 
porventura obtidos multo çontribuirão 2!'1~a me-
lhorar as condições de vida das~crianças_nordeg., 
tinas e brasileiras. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra o nobre Senador_AJfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: . _ 

Ao aproximar-se o dia da votação da: execranda 
emenda ao Pr9jeto de Coilstituiçãq_ que provoca 
o esquartejamento físico e morW do meu Estado 
de Minas Gerais. por força da desincorporação 
das regiões do Triângulo Mineiro e do Alto Para
naíba do território que sempre lhes serviu de base 
para a aquisição da pujança de que hoje desfru
tam perante toda a Nação, toma-se rhinha obriga
ção, por identidade de princípios, por dever de 
c::onsciêncía, por questão de solidariedade e, fun
damentalmente, por compromisso público assu~ 
roido ao can!;tid.I1tar~rn~ reRr~_e9~~- cie_t~~~ -~
nas Gerais na Assembléia Nacional Constituinte 
e no Senado Federal, manifestar-me perante esta 
Casa peremptoriamente coilb:ário a qualquer vio
lentação que se pretenda contra o meu Estado, 
seja contra sua tradição histórica, política, e cul!U
ral, seja contra sua configuração gecgráfi~a. 

Logo que começou a tomar forma o aborni· 
nável movimento separatista, alertei, nos primór-
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9ios dos trabalhos constitUintes. a bancada federal 
e as autoridades mineiras para o desvario que 
aquela tendência embrionáriéh d~ nat~r~za inçpn
seqüente, representava, Fui muito pouco ouVido 
àquela época. Agora, no entanto, a corrente pela 
.integridade mine_ira _ _g_~_hou força. 

A retaliação proposta, Sr. Presidente e Srs. Se· 
nadares, somente alim_enta vontades pessoais in
confessas, em detrimerito dos reais interesses não 
só -do Estado, mas-~peciãJn1ente do Brasil,-pois 
que,_ rompido o contrapeso que Minas mantém 
como força politica e econômica a-balancear os 
desequilíbrios regionais, nada mais restará senão 
cárvarem~·se. t_oda_s _a _uri:ldades_c:(C} Federação _a 
Úm úniCo-iéferenciãlheijerliôrilCO. --- -_.._.___,- _:- ~-
~ Pólo difusor __ ~~trat~giç~rpeg~e situado ~mtre o 
Norte-Nordeste e as feQIOe5 mãi.S desenvolvlóas.~ 
meu Estado tenl conservado a peculiaridade de 
neutralizar ffiahobra!$- antifê-deralistas ·e- fieQelnô-
nicàS. - · ·- -· 

MinªS · ~ Indivisível, porque o País precisa con:. 
servar !-!ma identidade _direiame_nte ofientada pai a 
o des~nvoiVimC.nto-:Siõb~l de_ s~-aS regiões; /Y\inas 
é indiv\sível, por_gue nunca se e!lcontraram exPe--
dien.tes objetivqs,~de~~riad - - -por prõcessos 
culturaís_-fl ~~~s ~~~ç~~ írldi'-(isjyel, pOr~ 
que a razão assim ~t;;te_rm a_;_ nas é indMsíve\, 
por imposiç6o- (ia vontãde de _seu pOVO-

Não me- disp_oQho a considerações patéticas, 
para não me identificar com q~ meandros dã 
emotividade que vêm pontilhando a oratória ~ivi· 
sionista. O tratam_ente,i_ âa _q~es@,o_é e será, SObre_-
tudo, d_~~âter_iãdoflitl: - : 

CurQJ)re ~ar0it1ar, nesse aspecto, a absoJuia 
falta de representatiVidade da emenda~ c~!llo por~ 
ta-voz. do e\eitQrado sequer das regiões envolvi
das. Seus autores granje_aram pouguíssimos.vo
toS ~nos lLMUnicípios difetamehte eÕVoividos na 
Separação. ~- -

Deveras, fruto dçt iniciativa e do inter_esse ime
diatista de pouco mais da décima parte dos Parla
rnentares._mineiros com assento na Assembléia 
Nacional Constituinte.. representantes de_me!los 
da metade de tOdo o _eleitorado dos sete maiores 
Munidpias do Triângulo Mineiro e Ãlto Paranaíba, 
ou ~ja,_õ:ragl@_ri,__fu_a:@, ltuL~,t!ab~ Patos de Minas, 
Patrodnio, Uberaba e_ Uberlândia, e de_ apenas 
14% do eleito_rado Qqs 71 mJ.ffiicípios que c:om
põem aquelas regiões, a emenda que_ se pretende 
votar nos próximos dias reflete. toda .uma estim.u
lação ftsiológica, condenável~ em primeiro lugar, 
por desvíriCular-se da grande maioria da base elei
toral diretcii-nel:lt€JeractOna,dã.com a pretensa se:. 
paração; e, em segundo lugar, pela cabal manifes
taçãO de des_apego pela grandeza econômica, his
tórica, cultural e política de_ Minas Gerais. 

Ora, transformar-sé: a segunda ecoiroinla· na
cioOal em duas outras_ concorrentes Com as dOs 
menores Estados da Feâeração é motivo de re
Pulsa, por--demonstrar a medida exata da insen
satez característica de uma proposta subalterna: 
é que SeUs- autores Incorporaram o desmem
bramento de Minas Gerais à emenda tida c::omo 
vitoriosa de criação do Esiado de r o_cantins, Íõ_f

çando, por meio desse expediente, ficar a reboque 
daquela aprovação. -

É indiscutivel a importância presente do Triãrf
gulo Mineiro e do Alto ParijJlaíba rio coilcerto esta
dual. Segundo estudos da Assçciação Comercial 
de. Minas Gerais, nosso Estado perderia, com o 
désmefnbràmento, quase 12% do seu PIB, equi-
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valentes a 6,7 bilhões de cruzados anuais, 70'% 
da capacidade de armru:enamento de grãos e 
1 r,2% da receita proveniente do !CM. 

Do-ponto de Vista agrícola, as duas regiões re~ 
presentam-significativamente na produção global 
do Estado, pois 37% do arroz, quase lQO% de 
soja, Q9% do algodão, _23% do rru1ho, 35% _da 
cana-de-açúcar provêm de suas terras férteis- e 
facilmente mecanizáveis. 

A pecuária regional contnbui com ]8% do reb_a,
nho bovino estadual. Sua produção leiteira ati_nge 
13% do total produzido por Mina~ Gerais, repon· 
sabil~ndã-se também por 11% da produção de 
aves e pofl_12~% dos suínos. _ __ _ : :~--~- _ 
- No entanto. éTmprescindível salientár que·roâo 
esse potencial ec_onômico somente (ai possível 
em função. de uma infra-eStrUlUra ereVtai'nertr-e 
organizada pelo Estado, eni detrimeT1ici; inClUsiVe, 
da necessidade de outras regiões. Vale diz~.r que 
foram canalizadOs recursõS pa·ra o seu pleno de
seilvolvimentb, enquantO o_norte-nqrdeste minei
ro, por exemplo, reclamava, como ainda reclama, 
por uma atenÇão_ redObrada, por parte do poaer -
publico. -- -- - --- - -~- ~~ 

Por- outro _lado, nem toda -_e5$a gtãO_diosida__Qe 
é capaz _de, isoladamente, ombrear com a econo
inia naCional de modo c_onoorrente. 9 Triâp.gulo 
e o Alto Paranai_Da são grandeS, põrque- Mirias 
o é.. Q_ desgarra.mento só beneficia a quem se 
interess_a pelo amesquin-hamento do valor repre-
sentado pelo conjunto harmôníco e -COeso-que 
é Mil1as 9_~r:ais. - --- -" c• - -· ' 

E fundamental __ que_ não apenas os represen
tantes ffiineii'OSjia A$sembléiª ~N_ãçi_on~l ÇQrn;ti
tuinte, mas que todOs Os __ Brás_ilei~os_.se irtnaTiêm 
contra a ameaça- ao equilíbrio federalista que a 
emenda enco_bre. A propósito, o joinal "Estado 
c:Je Minas", uma-da-s maio-re~1~d~:Çc;t~~~ r:ninei!_éJ~· 
tem realizadq ingent_es es{orço_~ pela preservação 
do patrimônio geográfico estadual, tanto por meio 
ae-reportagens, quanto pela divulgação de maté
rias opinativas consistentes com o_ <;!.nseio _da nos
sa gente. Chamo a atenção de Vossas º<:elêi}
cias, dentre tantos_ de igual qualidade formal e 
"de conteúdo~ para o editorial publicado no último 
cüa 24 de maio, intitulado "Minas se !e_vanta'~ solí-_ 
citando da Presidência des~-~-s.a... seja el_e_t.r<IDJi:_
crito e incorporado a este discurso. Trata,~s~ de 
uma Síntese precisa acerda das c:ons_eqClê.ncias 
do divisionismo, e que vale c::omo_med_ida çie refle
xãO" para tantos quantos se ocupam ·de -propor
cionar às _gerações futuras t.tma Ça_~ _ç_QIJ$.titU
donal cligna da grandiosidade do nosso País, prin~ 
cipalrilente"f'lo qtie disser r~speito à_manuten~;ão 
do equilíbrío entre os Estados, pela preServação 
da simetria ·a.e Torças tão _n~~$ária .à. .~stênçia 
do tontrãpeso~na balança-dasdecisõ.é"s nacionais. 

DOC(JMENTOA éKfE SE REFERE O SR
ALFREDO CAMPOS EM SEU DISCURSO: 

"MINAS SE 1-EVe.NTA 

J\1\inas é o equilíbrio e a moderação, quando 
os ânimos se tomem exaltados, quando a ameaça 
"de1: -crlse--ensombrece- o: horizente;- ~.as --l~ini!l-S_--é 
também - e a história assim o testemunha -
a insubordinação_._ a rebeldia e.a (~~i~ênc~a-_ç}vic_a"~,_ 
quando está em risco ~ unidade do País, a demo
cracia, a sua liberdade. É assim que Minas e sua 
gente se sente neste momento, quando a ação 
de--grupos estranhos à tradição da gente ·mineira 
se uri.e num movimento demagógico e opõ:rtu· 
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nista para tentar mutilar o Estado, -através do pa
trocínio de indefensável tese saparatista na Consti~ 
tuinte, visando ao desmembramento daS ·suas re
giões do Triângulo Mineiro e do Alto Parana.Jba. 

Tentam, com essa manobra que dessserve à 
Nação, desestabilizar a missão de equilíbrio e-mo
deração que Minas sempre exerceu ao longo da 
história. Em nome de objetivos pessoais _ou gru
pais, políticos e econômicos, dão de troco, neste 
escambo que envolve a mutilação de Minas, a 
própria unidade nacional, que sempre teve, aqui, 
o seu principal pilar de sustentação. Premeditada
mente, escondem a verdade histórica de que divi
dir Minas é privar a Nação do fiel da balança, 
do equilíbrio, da ponderação e da liberdade. 

Toda Minas está alerta corno sempre esteve 
e como sempre há de estar. Em respõsta à mino
ria que manobra a idéia separatista, responde des
fraldando a bandeira de luta e destemor dos In
confidentes, cujo sacrifício pela liberdade e unida
de de Minas e do País a história registra. 

Minas jamais se curvou, nem se _curvará jamais. 
O povo mineiro rejeita enfâticam.ênte o engodo 
armado para explicar a inaceitável tese. A bancada 
mineira na Constituinte tem um fnáffe:dável com
promisso patriótico com a gente mineira e com 
a Nação brasileira: assegurar a unidade de Minas. 
Nesta missão, podem estar certos de que têm 
o apoio e a solidariedade incondicionais de mais 
de quinze milhões de pessoas, aí incluídos os 
valorosos mineiros do Triângulo/Alto Paramúba. 

Ao firmar posição em defesa de sua unidade 
geopol:ítica e económica, em cainp-ãnha também -
capitaneada pela Associação Comercial de Minas, 
o Estado repudia a ação daqueles _que, ignorando 
o sentimento da mineiridade, colocam em jdgo 
a sua unidade, buscando o apoio de gente estra
nha. Coin -veemência, reage contra à pre~nsão 
destes grupos de decidir sobre o seu futUro. Histo
ricamente, os destinos de Minas foram resolvidos 
e traçados por seu povo. Agora não será diferente. 

Minas é forte p-orque é unida e coesa. E rejeita 
a separação porque a sua primeira e mais ime
diata cOnseqüência seria" .üransformaçáo de um 
Estado forte - política -, económica e cultural
mente,_ em territórios enfraquecidos e sem in
fluência nos foros de decisão do País. 

Minas está atenta para as conseqüências políti
cas embutidas na emenda separatista. A bancada 
mineira na Constituinte, hoje 57 parlamentares, 
seria imediatamente reduzida para 40. Fato que 
se torna ainda mais gravoso no momento em 
que a Constituinte, vergando-se a pressões, vir
tualmente dobra a representação parlamentar 
bandeirante na Câmara dos Deputados. 

No campo económico, o enfraquecimento de 
Minas Gerais_ seria evidente. Segundo pólo econà" 
mico do Pafs, cairia, com a divisão, para a sexta 
ou sétima -colocação. O mais grave é que a esse 
enfraquecimento não corresponderia o nasci
mento de uffi Estado forte independente. O Triân
gulo/Alto Paranaíba certamente explica a força 
de Minas, como Minas com certeza, explica a pu
jança do Triângulo/Auto Paranaíba. Isolados, se
parados, enfraquecem-se. 

Enganam-se, no entanto. aqueles_que avaliam 
equivocadamente_a_ vocação moderada e mode
radora da gente mineira e de suas lideranças. 
Minas não abdica de sua missão histórica no con~ 
certo da unidade do País. Por isso; rejeita a sepa
,ração." 

O SR. PRESIDENTE {Humberto Lucena) -
Tem a palavra o nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACJR SOARES (PFL- RO. Pro
nuncia o seguinte discurSo.) -Sr: Presidente, 
Srs. Senadores: 

A cassação do Governador Jerónimo Santana 
é, hoje, mera questão de formalização, pois que 
ele já está moralmente cassado pelo povo rondo~ 
niense. A dedaração é do Deputado Federal José 
Guedes, ainda no PMDB, conforme notícia publi
cada no jornal Alto Madeira de 22124 de maio 
últirho. 

- "Jerôniin6- trãiu seu- díscurso e hoje foge 
do eleitor", afirma o Deputado, acrescentando 
ainda que o Governador deu as costas a quem 
lhe serviu de escada-, entre eles, o próprio deda-
r8nte:·-- --- -------- - -

Comentando a reaçáo pública à traição deJeró
nirrio, :José Guedes diz que seu ex~aliado já não 
pode comparecer a qualquer evento sem ser vaia
do. E aponta as razões para tal comportamento: 
"Quem está na vida pública tem que exercitar 
responsabilidade e não se esconder dos proble
mas, como acontece atualmente com os que es
tão à frente do Executivo". Em outro ponto do 
discurso, declara que Jerónimo Santana está in
viabilizando o Estado de Rondônia. 

A propósito de sua íffiinente saída do PMtiB, 
Guedes alega que o Partido "já cumpriu seu papel 
como frente de oposições, e se esgota, como 
sigla, agora quando da promulgação da Consti
tuinte" (~ic). "Falta comando ao PMDB", diz ele, 
''e -prova disso é que a posição do Partido sobre 
a reforma agrária foi traída por 1 ()(} Collstituintes 
peemedebistas, que votaram contra a decisão 

-conveTiclonada''. 
~Assembléia Legislativa do Estado de Rondô

ru·a, ~pOr sUa vez, prosegue em sua decisáo de 
punir Jerónimo Santana, conforme marichete do 
Alto Madeira de 25 de maio: "Oposição já tem 
12 votoS para cassar o Governador": Segue-se 
a nota: "Dirigentes da bancada da oposição na 
Assembléia Legislativa garantiram ontem que já 
coritãm com 12 votos certos para cassar o man~ 
dato do Goveinador Jerónimo Santana, acusado 
indusjyé de fet:ir ã Constituição Estadual no art 
71, e impedir, assim, o funcionamento do Legis
lativO e-do JudiciáriO. MciS se ·corita Com 12 certos, 
deputados da oposição admitem que podem che
gar aos 13 - faltandO então apenas três -para 
se alcançar os 16 regimentais necessários. O pre
sidente da ALE, Sidney Guerra,_anunciou o envio 
do ofício ao governadOr comunicando o requeri· 
menta do impeachment, com prazo de dez dias 
para resposta. Coincidência ou não, na mesma 
tarde que o oficio estava seguindo ao palácio, 
o vice-govemador Orestes Muniz foi fazer uma 
"visita de cortesia" aos deputados, havendo algu
mas versõeS, como a de que _ele fora ali para 
sugerir-q-ue-Guerra suspenda as gratificações DAS 
aos· servidores detentores desta vantagem, como 
maneira de reduzir o custo da folha de paga
mento": 

Até mesmo o Deputado Estadual Manoel Mes
sias, Líder do PMDB e ferrenho defensor de Jerô
nimo Santana, já admite a cassação, conforme 
titulo de primeira página, vazado em tarja negra, 
do Alto Madeira: Impeachment, seguido do 
subtítulo "Uder do PMDB anuncia que votará com 
inalo-ria". A nota reVela o impacto que a quebra 
de r~gimento causou nas galerias da Assembléia, 
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pois que o voto de cassação é_secreto, e a simples 
dedaração do mesmo f~_::re_ o sigilo. 

Numa inequívoca demonstração de que o cer
co sobre Jerônimo Santana se fecha cãda vez 
rrlais, o mesmo Alto .Madeira, edição de 28 de 
maio, traz manchete de-priineira página: "Tomás 
critica Garanhão e pede definição de Jerónimo". 
O P"refeito Municipa1 de Porto Velho, Tomás Cor
reia, até hoje aliado do Governador e cliente ass:í· 
duo das colunas d'do O Estadão,jomal compro
metido com o governo de Jerônimo Santana, diz 
publicamente à imprensa que o governador "d_eve 
tomar uma posição firme no sentido de salvar 
sua adiministração e, por extensão, o PMDB. A 
situãç:ãõ eStã quase ficando incontrolável'_'. 

Tomás Correia critica com veemência o Secre
tário de Fazenda ErãSinOGaranhão, que~-ségúndo 
o prefeito, vem negando recursos, "sistematica
mente", ao município. Desde o ano passado, cer
ca de 244 milhões de cruzados de verbas muni
cipal? estariam_ sendo retidos na secretaria de Fa
zenda. 

Já não é mais a voz-da oposição, Sr. Presidente 
e Srs: Se"tiadores. São os próprios partidários de 
Jerónimo Santana_ que se voltam contra seus abu
sos. São seus aliados mais próximos os que já 
se manifestam contra seu desgoverno, atestando 
coin issO qUe seus- assentoS ao 1ad6 do trOno 
começam a ficar quentes demais para seus vulne
ráveis aparatos. 

Se o governador fcsse capitão de seu próprio 
barco, se ele_ tivesse uma noção, mínima que fos
se, de cçmo navegar nas águas _do Madeira ou 
em quaisquer outras, ficaria atento aos porões, 
contando quantos ratos ainda faltam abandonar 
a embarcação. O naufrágio está chegando, e Je
rónimo Santana está arrastando para o fundo, 
cOin ele próprto, a· qUe jã foi celebrado como 
"o maior pártido de oposição do ocidente". Opo
sição que, pelo visto, não soube aprender a ser 
Gõverno ... -

Era, Srs. Senadores e Sr. Presidente, o qüe linha 
a dizer. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A OOE SE REFERE O 
SR. ODACJR SOARES EM SEil DISCilRSO: 

"Alto Madeira 
P~rt9 Velho, quarta-feira, 25 de maio de 1988 

Guerra envia notificação do "impeachment" 

OPOSIÇÃO JÁ TEM 12 VOTOS 
~PARA CASSAR O GOVERNADOR 

Dirigentes da bancada da oposiç-ão- na .o'\gsem
bléia Legislativa garantiram ontem que já Contam 
com 12 votos certos para cassar o mandato do 
governador_ Jerfulimo Santana, acusado inclusive 
de ferir a Constituição Estadual no artigo 71, e 
impedir, assim, o funcionamento do Legislativo 
e do Judiciário. Mas se conta com 12 ce_rtos, depu
"@dos da oposição admitem que podem chegar 
aos 13, faltando então apenas três para se alcan
çar os 16 regimentais necessários_._ O pfesidente 
da ALE, Sidney Guerra, anunciou o envio do oficio 
ao govemado_r_ comunicando o requerimen~o do 
"impeâchment", com prazo de dez dias para res
posta. Coincidência ou não, na mesma tarde que 
o oficio estava seguindo ao Palácio, o vice-go
vernador Orestes Muniz foi fazer uma "visita de 
cortesia" aos deputados, havendo algumas ver
sões, como a de que ele_ fora ali para sugerir 
que Guerra_suspenda as gratificações_ DAS aos 
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seiVidores detentores desta vantagem, como m!).
neira de reduzir o custo da folha de pagamentO. 
(Política, página 3 do 1 o Caderno.) 

Alto Madeira 
Porto Velho, sábado; 28 de maio de 1988 
TOMÁS CRmCA GARANHÃO E 

PEDE DEfiNIÇÃO DE ,JERÓNIM.9 

O governador Jerônimo _S;:m.tanà deve tomar 
uma posição ftrme no sentido de salvar sua admi
nistração e, por extensão, o PMDB. A situação 
está quase ficando incontrolável. 

Esta afirmação foi feita- ontem, em entrevista 
coletiva, pelo prefeito de Porto Velho, To más Cor
reia. Ele entende que não pode ficar omisso, "pois 
já arrisquei minha vida política ao as. sumir a Prefei
tura, quando Jerônimo candidatou-se ao Gover
no. Assumi para viabilizar sua candidatura". O 
prefeito não poupou criticas ao secretário da Fa
zenda, Erasmo Gafánhão, "que sistematicamente 
tem negado recursos ao Município". Cerca de 
244 milhões de cruzados, segundo o prefeito, es
tão retidos na Sefaz. desde o ano passado. "É 
o calo seco do Governo", ressaltou._ O chefe -do 
Executivo da Capital confirmou que ·pretende dis
putar uma vaga na Câmara dos Deputados na 
eleição de 90, mas não aceita a prorrogação dos 
atuais mandatos municipais. (Polltica, página 3 
do 1 ~ Caderno.) 

''"Alto Madeira 
Porto Velho, quinta-feira, 26 de maio c:le 1988 

"IMPEACHMENT" 
ÚDER DO PMDB ANUNCIA 

QUE VOTARÁ COM MAIORIA 

O voto é secreto no caso de: proposta de 
lmpeachme:nt ou cassação_ de parlamentar, pre
feito ou governador. E para qUase 100 pessoas 
que se encontravam nas _,galerias da Assembléia 
Legislativa causou surpresa o anúncio feito pelo 
líder da bancada do PMDB, Manoel Messias, de 
que se o pedido de ' impeachment reque
rido contra o governador Jerônimo Santana fçr 
votado em plenário ele ac_ompanharia o voto da 
maioria. Enquanto o deputado Oswaldo Pianna 
anunciava que a oposição já está contabilizando 
13 sufrágioS favoráveis à medida, Rigomero Agra, 
do PMDB, condicionou sua uoião ao grupo "caso 
alguns deputados da oposição tenham outra pos
tura", que o representante guajaramirense não 
especificou qual. Sem partido, Heitor Júnior disse 
que estava "implorando" aos "representantes efe
tivamente machos Qo PMDB" os votos favoráveis 
ao • lmpeachment de Santana que, confor· 
me informação da presidência da ALE, tem 10 
dias para apresentar suas. r_a_zões. Em seguida, 
se o Legislativo entender viável, será constituída 
uma Comissão Processante que, em 30~ dias, 
apresentará relatório para ser votado em plená
rio." (Política, página 3 do 19 Caderno.). 

"Alto Madeira 
Porto Velho, domingo, 22, a terça-feira, 24 

de maio de 1988 
DEPUTADO ACHA QUE; O PMDB 

"JÁ CUMPRIU O SEU PAPEL" 
O _novo partido em fase de fo_rmaç~o e que 

conta com a participação do deputado José Gue-
des, ainda não _tem nome.._ mas conseguiu reunir 
anteontem à tarde sexta-feita 12 - representa
ções estaduais sob coordenação ·do seu principa1 

DIÁRIO DO CONGRESSO ':iAOONAL (Seção U) 

tde~izador, o senador Mário Covas (PMDB -SP) 
e já definiu ~ma Unhei -dEi-con~dU.fii: será de centro
esquerda, agregando desde os sociais-demo-cra
tas até os liberais-progressitas. 

O efic:.o.ntro foi na residência do ex-líder do 
P.MDB, deputado Pimenta da Veiga (MG), e a me
ta, agOra, é consegulr-a-projeção regiona1 neces
sária, além de alongar os brar;.os a nível naciona1, 
comó_ dissg_ JoSé _Q~gd~. vice~líder d~ ÇoV?~s r:ta 
Constituinte. · - ·-" ·-· ·' 

Pfetendemos dfsputar, com chances de ganhar 
a eleição munkipal deste ano, apesar das apre

. .seiltações qUe sabemos Ir enfrentar e da foi-ça 
contrária que faz o presidente nacional do PDMB 
deputado Ulysses Guimarães, frisou Guedes. 

.O deputado rondoniense não nega que "a gran
de meta é encontfâr nomes que possam nos dar 
o suporte eleitoral forte para a disputa em j 990; 
quando pretendemos ganhar o Governo esta
cturu", afirmou, sem, no entanto, admitir que seja 
ele mesmo, Guedes, o candidato à sucessão ,go~ -
yemam~;:n~l-~agui a 4_çi_s_ªf!OS~ "No_ momentO 
sou pretendente á prefeiturã"-, afirnl.Ou. 
---S.®r~.m!Jle~ qu_~ o _novg __ partido deverá 
arrastar para a sigla, Guedes confirmou que h_á 
vários cantatas .e disse ser possível conseguir mui
tas açlesões, tanto na capital: quanto no interior 

-......-um deles o ex-deputado-JOsé Bianco, principaJ 
candid_c,to ~s oposições à Prefeitura deJi-Paraná, 
a 350 quilômetros da Capital. 

Sobre o apoio declarado da deputada- OdiDsa 
Fernandes, primeira-vice~presidente da Assem
bléia Legislativa, e que anteontem requereu seu 
desliagamento do diretó~rio regionardo PMDB
a quem Guedes nem foi cartdidato o constituinte 
disse que Odãís.:i ~r::a para ter_ saído do partida 
há mais tempo "porque, corno outros campa~ 
nheiros, estava sendo pisoteada pelos que toma
ram de assalto o poder e ficam tripudiando sobre 
aqueles que serviram de escada para chegarem 
onde estão". 

Eu próprio- continuou Guedes- sugeri que 
Odaísa ficasse mais-wn pOuco, porque entendia 
ser lmposstvel não haver uma nova pogjção da 
parte do governador Jerônlmo Santana, mas vi
mos que isto se tomou impossível e hoje nem 
a demissão anunciada de dois secretários (Eras
mo Gáranftão, Fazenda, e W_ilson Tibúrcio, PJane
jamento) trarão a _confiabilidade que a classe polí
tica-e a população devem ter no Goverrio. . __ 

Esta, na opinião do deputado Guedes, "a minha 
decisão de sair. Não estou à venda por cargos 
ou ·qualquer outro beneficio. Antes de !udo, não 
posso permitir que se continue a traír o discu_rso 
que fiz _ao pedir o voto ao eleitor", 

-!'la realidade eu não terei um novo discurso. 
Apenas Vou cOntili.uar aprimorando o antigo e 
fazer o que dissemos que faríamos no PMDB 
mas não pudemos por causa de fatores maiores: 
que hoje são do conhecimento da população e 
que, por isso, ·me fazem sair do partido. 
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agora quando da promulgação da Constituinte. 
Na realidade - aflrmou - é -SÓ observar que 
hoje o PDMB não existe -m-ais". __ · · 

E Guedes dá uma prova do que afirma: "Tive
mos uma convenção, quando ficou deflnida a 
p"OsiÇã-o do partido sobre a_ reforma agrária, mas 
na hora da votação perto de lOO.Inembros prefe-
riram trair a decisão formal e convencionada, o 
que prova falta de comando". 

E esta falta de comando partidário, conforme 
José Guedes, não é só municipal ou regional. 
"É a nível nacional, é sO observar que o presidente 
Ulysses Guimarães não realiza nenhuma reunião 
do partido, implantado um sistema onde a 1\)_elhor 
estra~êgia é a não decisão", conclui1,1 o deputado 
rondoniense." 

"Alto Madeira 

GUEDES: OPINIÃO PÚBLICA 
JÁ CASSOU O-GOVERNADOR 

Recebido por várias lideranÇas POlíticas do Es
tado, dentre elas os deputados Odaisa Fernandes 
(PDMB) e Luiz Gonzaga (PDS), além do vereador 
Lucinda Quintanas, o constituinte José Guedes, 
ainda no PMDB, mas pertenc_ente ~o grupo dissi
dente do senador paulista Mário Covas, desem
barcou madllJgada de sábado no Be.Lmont, onde 
negou que estetia. indefinido com relação -~-_saída 
da partido, reafirmando "o_ compromisso com to
dos os parâmetros que coloquei durante meu dis
curso (8-5) na convenção regional e que, agora, 
estão mais fortalecidos com a situa_ção institu-
cional do Estado. _ _ . __ _ 

Quando ando em Rondônia há dois sentimen~ 
tos; o primeiro, o de frustração da população ao 
governador; o segundo a certeza de que ele, mes· 
mo não tendo ainda sido cassado pela Assembléia 
Legislativa, já está moralmente cassado pela opi
nião pública. 

~CN'iOIPATOo 

Se considerando fora do PMDB - o anúncio 
da desfiliação será feit,o até o fim. dé; piimeira 
semana de junho - Guedes confirmou que será 
candidato a prefeito de Porto Velho._ "l.,amento 
que setores do Governo beijam co!Çlcado o meu 
discurso do dia da convenção regional como um 
movimento de fisiologismo. Não pedi cargos para 
mlm. Apenas interpretei, na ocasião, um senti
mento que é comum_aJodp cidadãorQndoniense,_ 
que não está comprado pelo poder. Falei por 
aqueles que tendo voz não têm o aJcancE; que, 
sei meus discurso atingiu··. 

Apesar ·de não extemar publicamente, Guedes 
deixa transparecer claramente a mágoa com os 
rumos que tomaram o Governo Jerónimo Santa· 
na. ''Eles tomaram minl)il presença inViável no 
PMDB e parece que seria este mesmo o projeto 
dos que estão "encastelados no poder, o de afastar 
todos aqueles que pensem e que tenham cOra: 
gem de dizer o qUe sentem.,. 

Quem está na vida pública tem que exercitar 
responsabilidade e não ·se e:sconder dos proble
mas como acontece atualmente com os que es
tão àfrent~ do Exec;utivQ-:--:-_continyQu o dep_utado c 

--dai o repúdio popular à figura do senhor Jer6-

Por isso, Guedes diz que o novo partido que 
está surgindO n:ão----aeverãser uma_-rrenre,-mas 
"uma sig~~-on~e _fiquem não novos filiados, mas, 
antes sim, partiáários iaeOIOgicamênte afinados 
com o programa e com as eventuais mudanças 
geradas p~las necessidade sociais". -i1im0- Santana qué_-já--não pode ir a qualquer 
_ _§o~re o _PMDB atual o deputado José Guedes 

tem urria -posiçª?~ "Ele já cumpriu o seu papel 
_ como frente de oposições e se esgota: cOmo si!lla, 

ato sem correr o risco de ser vaiado. 
Entendo, frisou Guedes, que minha atitude é 

â.e riSco, porque seria à e grande_ comodidade con-
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tinuar à sombra do Governo-, rrias cada vez mais 
distante da população. Fiz minha opção e a oficia
lização da salda do PMDB é apenas uma questão 
de queimar etapas~ 

José Guedes enfatiza também, qu_e seu posicio
namento contrário à situação que ele classifica 
de "inviabilização do Estado" -provocada pelo 
governador Jerõnimo_ Sqntana, ·~ê_ .Mma ab1ude 
que visa lembrar à população que não concordo 
com o que está ocorn::n_Qo, advertindo aos com
panheiros que permanecerão no PMDB __ de que 
devem impor o valor que cada um tem". 

O.govemador deve verificar que nós, que sem
pre trabalhamos a seu f<WOL_ não podemos conti
nuar passivamente _sendo buchas de canhão. A 
situação hoje em dia é bem dif~rente de quando 
se elegia apenas um nome. o_ EMPB que fica 
deve ter a coragem de cobrar seus di~ltos, porque 
não podemos mais continuar sendo úteis apenas 
para eleger." 

O SR PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
EStá esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno únicO; -do- ProJeto de 
Decreto Legislativo n• 17, de 1986 (n' 120/86, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do protocolo adicional à Convenção In
ternacional para a COnsérVação do Atum e 
afins do Atlântico, aprovado pela Conferência 
de Plenipotenciários, em 9 e 1 O de julho de 
1984, tehdo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em PI~ 
nário. 

A matéria constou da_Ordem do Dia __ diJ. 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 aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, a redação fina] da matéria, que 
será lida pelo Sr. 19-Se(:retário. 

É lida a seguinte 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo n• 17, de 1986 (n• 120/86, 
na Câmara dos Deputados). 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo nç 17, de 1986 (n" 120/86, 
na Câmara dos Deputados) que aprova o texto 
do Protocolo Adicional à Convenção Internacional 
para Conservação do Atum e Afins do Atlântico, 
aprovado pela Conferênda de Plenipotenciários, 
em 9 e 10 de julho de 1984. --

Sala das Sessões, }9 de junho de 1988.-Pom
peu de Sousa, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de De~ 
creto LegislaUvo n"' 17, de 1986 (n"' 
120/86, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congress-b Nacional aprovou, 
nos termos do art. 44, item I, da Constituição, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãp II) 

e eu, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• ,DE 1988 

_ _ -Aprova o texto do Protocolo Adicional 
à Convenção Internacional para Conser-
vação do Atum e Afins_ do Atlântico, 
aprovado pela Conferência de Plenipo
tenciários, em 9 e 1 O de julhO de t 984. 

O C::Ongresso Naciona1 decreta: 
--Art. 1 ç É aprovado o texto do Protocolo Adi

cional à Convenção Internacional para conser· 
vação do Atum e Afins do Atlântico, aprovado 
pela_ Conferência de Plenipotenciários, reunida em 
París, em 9 e-10-de julho de 1984. 

Art: 29 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
- -Art. 3o Revogam-se as disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -,-
Em discussãO-ã redação final. (Pausa.) -

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A matéria é dada como definitivamente apro
vada, dispensada a votação, nos tennos regimen
tais. 

O prOjeto Vai à Promulgàção. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no-26, de 1988 (n9 201187, 
na Casa de ongerrl)~-que--estabelece nOrinas 
parã a ~i'êaliZã:ÇãCfaas eleições municipais de 
15 de novembro __ de 1988 e dá outras provi
dênCias. {Õe-Pér1dendo de parecer.) - - -

Nos termos regimentais. a Presidência solicita 
ao eminente Senador José FOgaça parecer sobre 
a proposição. 

.. O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para 
emitir parecer. Sefu reviSão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: _ 

FomoS designadoS pelo ilustre Presidente desta 
Casa, S~nador !'i_u!Tiberto Lucena, para emitir Pa
recer _em plenário sobre o Projeto de Lei da Câma
ra ·n.? 26; de 1988, que estabelece normas para 
a- realizaÇão das eleições_ municipais de 15 de 
riovembro de 1988, e dá outras providências.-

Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
este projeto, na medida em que fizemos sobre 
ele um exame mais acurado e mais detalhado, 
no-s vimos· obrigados a salientar que estamos 
diante de uma situação que é muito mais do que 
wna situação legislativa, uma situação que é clara 
e visivelmente política. Estamos diante da respon
sabilidade de preservar o sagrado direito à demo
cracia! direito inalienável do povo brasileiro. E não 
basta apenas a fonnulação de uma lei correta 
e adequada, será necessário também que seja· 
mOs-efiCientes e rápidos na aprovação desta lei. 
O Sei'iãdo não poderá ficar com o ônus o_u com 
a responsabilidade de_ ter colaborado para o retar
damento desta lei, ou a possível inviabilização das 
eleições. 

Na verdade, será muito mais do que uma ques
tão regimental, será, isto sim, uma questão de 
vontade política dos Srs. Senadores. I:: preciso 
dizer que teremos que praticar um gesto hercúleo, 
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maiúsculO, no sentido de um esforço pãrá a apro
vação deste projeto. 

Na Câmara dos Deputados, o início da trami
tação de_u-se em maio de 1987 e completou-se 
em -maio" de 1988. A Câmara dos Deputados teve 
12 meses para trabalhar em cima deste projeto. 
Houve, evidentemente, no iniciQ;. uma l~;:ntidão 
maior na sua abordagem. S6 há alguns meses 
que, por iniclatívã do Lider do PMDB na Câmara, 
Deputado lbsen Pinheiro, este projeto ganhou for
ça e o ne-cessário processo de aceler~ão para 
que acabasse sendo aprovado. 

Sr. Presidente, Srs, S~nadores.._ muitos à os dis
positivos aqui contidos repetem a legislação exis
tente. São dispositivos que já constam deste ver
dadeiro complexo, deste verdadeiro emaranhado 
de _leis de que é feito o nosso Código Eleitoral, 
mas a repetição ou, no caso, ~ abundância, não 
prejudica, e, por isso,- optamos por mantê-los. 
mesmo que_ sejam meramente reprodutivos ou 
repetitivos daquilo que já está na lei. 

Quanto ao_ art, _}9, mantivemos exatamente 
aquilo que veio da Câmara: 

"As eleições para prefeitos,_ vice-prefeitos 
e vereadores serão realizadas simultanea
menteemtodooPaís no di& 15denoVembro 
de 1988."' 

No art. 2ç fizemos uma modificação quê atende, 
a meu ver, àquilo que [oi aprovado na _Çâmara 
dos Deputados e, ao mesmo tempo, estabelece 
um prazo limite razoável para criação de novos 
municípios. Ficou, assim, a redação do art. 2Q: 

"Na mesma data prevista no artigo anterior 
serão rea1izadas eleições para prefeitos,_ vice
prefeitos e vereadores, nos municípios que 
tenham sido_criados dentro dos prazos pre
vistos pelas respectivas legislações estaduais, 
excluídos" -e isto foi o que acrescentamos 
-"aqueles cuja criação seja posterior a 15 
de julho de 1988''. 

Com isto, -procuramos acolhe~ ;~g~tÕes, P-ro
postas e idéias trazidas pelos Srs. Senadores sobre 
-~ impraticabili_9ade de que um município fosse 
criado a 15 de setembro e o prazo fatal das con
venções se esgotasse em 15 de agosto. 

Daí por que a lei estaduaJ pode o mais, mas 
não pode o menos. Isto significa dizer que a lei 
estadual pode estabelecer seis, doze, dez, oito me
ses para a crfação de novos municípios, mas não 
pode estabelecer menos de quatro meses, ou seja, 
não pode ser além de 15 de julho. 

Quan_to aq art.. 39, apes-ar da polêmica que se 
travou em tomo dele,. nós o mantivemos da forma 
coino veio da Câmara dos Deputados: 

"Serão cohsiderados eleitoS b prefeito e 
o vice-prefeito com ele registrado que obtive
rem a maioria dos votos. 

Parágrafo único. Nos municípios com 
mais de duzentos mil eleitores, s_e ne:nby_m 
dos candidatos alcançar a maioria absoluta 
dos votos, não computados os em branco 
e os nulos, renovar-se-á eleição no dia 15 
de dezembro de 1988, concorrendo os dois 
mais votados no primeiro turno, consideran
do-se eleito o que a1cançar a maioria dos 
votos." 

É verdade que a _eleição em dois turnos _está 
pendente de uma ~ecisãci ainda a·ser Confirmada 
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no segundo tumo dn Assembléia Nacional Consti
tuinte. No entanto, estabeleceu-se um acordo en
tre as Lideran-ças, no sentido de _que; caso ·a nova 
Consti~uição não adote o princípio dos dois_ tur
nos, poder-se-á votar em regime de urgência; por 
acordo de Uderarrças, um projeto de lei que revo
gue esse dispositivo da lei eleitoral. 

Art. 49 A posse do prefeito, vice:-prefeito 
e vereadores, eleitos nos termos . desta lei, 
dar-se-á no dia 1 o de janeiro de 198:9. 

Art. 59 Nas eleições referidas nqs a(.tigos 
anteriores será aplicada a Jegis1ação _eleitoral 
vigente, ressalvadas as regras especiais esta-
belecidas nestaJei. __ 

Art. 61 Poderão registrar cahdidatos e 
participar das eleições previstas nesta lei os 
atuais partidos políticos, com registro defini
tivo ou provisório, e os que venham a ser 
orgaruzados em tempo hábil. 

Parágrafo único. Os- partidos_ políticos 
com registro provisório que venham a com
pletar, em 1988, o prazo previsto no art. 12 
da Lei n~ 5.682, de 21 de julho de 1971, 
terão o mesmo automaticamente prorroga
do por 12 (doze) meses. 

Art. 7o Além dos partidos políticos referi
dos no artigo anterior, poderão também par
ticipar das eleições de 15 de novembro de 
1988 os que tiverem, entre Os seuS fund.a
dores, membros integrantes do ·congresso 
Nacional, representantes de, pelo menos, 5 
(cinco) Estados da Federação. 

§ 1 ç O registro destes- partidos, em c ará
ter provisório, $erá deferido pelo Tiibunal Su
perior Eleitoral-:- TSE, mediante a apresen
tação de cópia do manifesto, do programa, 
do estatuto e da ata de fundação, na qual 
conste a formação de, pelo menos, 9 (nove) 
Comissões Diretoras Regionais ProvisQrias, 
com prova de publicação desses atas, que 
será gratuita, no Diário Oficial da União. 

§ 29 Os partidos potíticos registraâos na 
forma deste artigo ficàfn dispensâdos das 
exigências mínimas quanto à formação de 
diretórios municipais, e suas conVenções pa
ra escolha de candidatos e deliberação sobre 
coligações poderão _ser organizadas e dirigi
das por Comissões Diretoras Municipais Pro
visórias, nos termos desta lei. 

O Sr. Leite Chaves -Si. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem, com a 
concordância do nobre relator. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Corlcedo a palavra ao nobre.Senador Leite Çha~ 
ves, para uma questão de ordem. 

O SR- LEITE CHAVES (PMDB - PR. Para 
questão de ordem.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Todos os senadores têm amadurecido e_ refle
tido conhecimento do texto dO Projeto da Cãinara 
dos Deputados. Muita coisa desse projeto foi man~ 
tido e, assim, acredito que o nosso ilustre relator 
não precisa ler tudo. S. E>r poderia: ater-se, sem 
qualquer quebra da ordem, àquelas disposições 
que foram alteradas, medi_ante disc~ssões havidas 
entre as lideranças. 

Penso, Sr. Presidente, que é inteiramente perti
nente esta questão de ordem e gostaria que 
V. EX' a apreciasse. 
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O SR • .eRESJDENTE (Humberto Luce_na) - municípios e participar com mínimas condições 
Nã;o .b~-~~$tã9_ Q~ Qrºer!l-_a..ct~-Cidir.no_orfSe]la-- ~eleitorais em l5_::_Çle_ novernPrq, _- -· _ . . _:_ 
dort__Y· -~-~penas faz uma POiidefãçao âõ fefcitOr. as· -por que,--ap'eSar das -diverSas propoStas e 

O relator_es.t<iemítindP parecer, de acordo com sugestões que vieram em contrário a<;> arl. 7ç, o 
o Reginlento 1ritemo. S. Ex• é quem sabe se dev_e mantiVemOs: Ate_porque o ãrt-7ç resultou de um 
o_u não s·er m_ais r~trlto ou_ m~is amplo no seu âCord.õ~mUifu difícil, rOuitO COn._-tj:>lexo ~ muit9 pre-
relatóri.o e no se!J_~~~ cárie, -estabele-Çiâõ"-ná--=t:ãffiaTa-dmrDeputados. 

NãO deveríainos nós, no SenadO, tornar esse a cor· 
O SR. JOSÉ FOGAÇA-Sr. PreSidente, op· do mais difícil e mais precário ain-da 

tamos pela leitura integral do texto por causa das Art. 89 Dois ou mais partidos políticos 
modificações efetuadas, principalmente porque d' 
.0 substitutivo qu~ estamos-aPresentando não_ che- poderão coligar-se para registro de can l-

datas comuns à eleição_ majoritária, à_eleição gou às mãos dos Srs. Senadores com o prazo 
d d sá . proporcional, ou a ambas. _ _- _ -. . 

e.com:_a __ di_sponibili a e que-seriam neces nos : § ]~> É vedado ao partido político ceie-
para uma reflexão e para uma análise mafs acura-
da, Eis por que nos dispusemos a lê-lo, inclusive brar coligações diferentes para a eleição ma-
para evitar que algumas objeções fossem depois joritária e para a eleição proporcionaL 
levantadas, sob a alegação de desconhecimento § 29 A coligação terá denominação pró-
do que estav~ _sen~o:~_Qtagp: . ._Y. e:r tem er'n rq~o~ prici, que po-derá ser _a junção _de _todas_ _as 

0 projeto que veio da Câmara. -siglas que a integrem, sençJo a eJa _a!_>segu
rados_os direitQs çon(eriQQs Sl.QS partid9~ pqlí-

OSr.AureoM~Uo -Permite V. EX' um apar~ ticOs no que se refere ao processo eleitoral. 
te, nobre Senador? § 39 Cada partido dever_á_ usar sua pró~ 

pria legenda, sob a denpmJni'.Ç~.Q-~_.coli-
0 SR. JOSÉ FOGAÇA- Não é regimental. gação. 

O SR. PRE.SIPENTE (Humberto Lucena) - -- -Art. $!9 _b-s co!igações _ d~p_enderão de 
E.s_di'.Ie~Q ~o_PI~nj..ri9:.fP..!~I}~9._~ possível ap_~rtes, proposta da ComissãQ_EX_e_çUtlva Muf!!cipal, 
porque o_ nobre Sena~.or._es,tá_ernit.ir)çl9 pare_cer_. _ da Corilissão Diretora Munkipal Provisória 

O Sr. Aureo MellÕ ~r. Presidente, é possível . oú de· "30%--rmn.~ "Põr· ée!ltõf"dos convenw 
clonais, e de_aprovação pela maloria absoluta 

_inter[Omper o ora4or _p~la -~rdem? _ _ dos membros da ConVeriÇãó Municipal. 
~6 SR_~-PRESIDENJ:tt (fiiirilb-ertO_ Lucena) - Art. J o: Na -formação de coligações se-

SÓ se (or_ para urila qUestao de cidem urg_ente, rão _obseryadas_as s~ujnte~ _ _!1or[11.~,: _ 
nob-re Se!iã"O:ó_f:Em_princfpio, depende da anuên- 1-na chapa da coligação poderão ser ins-
cí,3do-nobiesenadoi.PeÇo-aV:EX'-deixeonobre critos candidatos filiados a quais-quer parti-
SeóadC)r -cõriêfú1i o··seil pãreC-éF;-põtque é. impor~ 
tante para a instrução da matéria, para, em segui- dos políticos dela integrantes; 

11-o pedido de registro dos candidatos 
da,_ iniciar~~ E proc~ ~e ~~~-são._ será subscrito pelos presidentes ou represen-

O Sr. Aureo MeDo _ Sr. Presidente, peço _tantes legais dos partidoS coliQadoS, ·ou pela 
a·pãlavta pela ordem, após a leitura. maioria dos membros das respectivas comis-

-- ----- --------------- sões executivas minicipais ou Comiss.ões Di-
O SR. Jc::iSÉ: FOGAÇA- Passemos, então, retoras· Municipais ProvisórfaS; 

$i-.~Pre5ídente.~fleifui:a âo Sl.~Pstitutivo, pelo qual DI- a coligação será representada perante 
o-ptamoS e O estamOs Oferecendo ao Plenário. a Justiça Eleitoral por deleg8.dos indicados 
- No que tange a este art 79, tivemos o c_uidad~ pelos partidos que a compõem. 
de mante_r, ríQQrosamen.te, aquilo_ que foi apro-
vado pela Câmara dos Depi.rtãdOS; ~ .:- - ~- ·srs.~senãdores, o·art. 11 foi pqr nós modificado. 

Eliminamos, no item II da alínea a, a expressão 
O arL 79 trata, essendalmente, da liberalidade, "membros do Diretório Nacional cQm dOmk:1Jio 

d~ facili4~.c;le_ p_~ra _a_ criação de novos partidos eleitoral no município, de modo que não são parti-
que pretendam participar do ProCesso eleitoral cipes da convenção, nos munldploS com até um 
de 15 de_novem_bro.__ --.. . " rpuJhão_d~.lJabjtan~~l,q~- .. m~mbr_os __ do_diretório 
~.Não há-dí\'ida, Sr. Presidente e Srs. _s_ena.dores, , r~giqQal dçmiciliados el_eltoramen[ê_"Tto muníciM 

de que estiDnos vivendo um procesSo PoliticO pio. - - -
peculiar. Estaro_os_fazençlq_.wt)a nova Constituição Outrà inodificação foi feita.no calout. P,ara evi-
para o BrãSil. A Assembléia Nacional Constituinte tar qu_e haja dubiedad~ inte!Pr~tiVa quanto à 
Sêmpre-SUrge:::; e é"historicametrte comproVado, data fatal para entrega dos regfstros - o que 
historicamente recomprovado - em meio a cri- sempre provoca nos municípios e _nos Estados 
ses pOlítico-írlstitucionais. Há, na realidade, uma um drama por parte dos órgãos executivos dos 
recóh.stnJ.Çãq _partidáriª _no País, uma remonta- partidos políticos, que sempre têm urna séria dúvi-
gem das correOtes políticaS e das eStruturas parti~ da qUãrrtO à data-rea:J para a entrega dos registras 
dáriaS: - das candidaturas - , resolvemos, ao invés de 
- __ Enti'TI!:i_êffiÇ>$_ (iie __ iiâ9 4everià o- Seriado, neste us.~ a expressàõ-''nonagésinlC)CfulãnteMõ?:";""estã. -
momento; :recnaraporta para"' a 'Participação d~ beteCer- umã d~m mais pre-Cisa que e-a -do dia 
um_.n_,q_vQ partido _na campanha eleitoral de Hf88.... fTde_agoStO de 1988. - -
t_eY}çi~~ _@~s:.c?f!i~ ~@iA~~-c!C?Y~_l?_~~-
sé_ vài es.till!eJ~c;:_er .~ritre o final dos_ trabalhos_ da 
Co.nsiltl.lln~~ ~ .. e.!~!ç~e§. ·same~t_<i~E_~~ e~~s_ . 
~º-ncuçoes _:qUe s,;.o- fOfnedd~ pelo proJeto que 
veio~ da- Câmara é que poderlamos, realmente, 
permitir que Um novo partido viesse a ter candi
datos, criar as su~ comissões pr'ovis6rias_ nos 

~ A-ft: 12 .. _Nos_municíp"io:S'-ein que ilão 
- hOUvei"ClireiOrio partidário organizado, indu-
-- Síve"riô'S'""qu~ .. fôtem- êriadõSãtê 15 ·a e julho 
de 1988,-a convenção de que trata o artigo 
anterior será organizada e dirigida pela Co
missão Diretora Municipal Provisória. 
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§ )9 A convenção a que se refere _este 
artigo terá a seguinte composTçã~ 
I-os membros da Comissão Diretora 

Municipal Provisória; 

IT-os vereadores, deputados e senadores_ 
com domicílio eleitoral no município; 

S 29 As _convençõe.s dos_ partidos habili
tados na forma do art 7~ desta lei terão a
composição prevista no pãrágrafo anterior. 

§ 39 Nos municípiOs de i"nals de 1 (um) 
milhão de habitantes, oS DiJetórloS de uhida
des administrativas ou zonas eleitorais equi
paradas a município, que não tenham organi
zação partidária, serão representados nas 
convenções a que se refere esta lei pelo Presi
dente da Côinissão Diretorét_M_unidpal Provi
sória. 

Art 13. Para as eleições previStas-nesta 
lei, o prazo de filiação partiaária dos candi
datos encerrarMse-á_ no dia 1 O de julho de _ 
!988. . ··- -- --- . 

Parágrafo único. Salvo os casos d_e coli
gação, o candidato não poderá concorrer em 
mais de uma convenção partidária. 

Art. 14. Cada partido político poderá re
gistrar candidatos para a Câmara Municipal 
até o triplo de lugares a preencher. 

§ 19 A coligação poderá registrar os nú
meros seguintes de candidatos: se coligação 
de dois partidos, o quantum defiriido rio ca
put deste artigo mais 40% (quarenta por 
cento); se coligação de três partidos, o mes
mo quantum mais 60%_(sessenta por cen
to); se_coligação de_ quatro partidos, o mesmo 
quantum, mais 80% (oit..enta por cento); se 
coligação de mais de quatro partidos, o mes
mo quantum mais 100% (cem p6r cento). 

§ 29 A convenção do partido político po
derá ftxar ~dentro dos limites previstos neste 
artigo, quantos candidato~ deseja registrar, 
antes da votasão de sua relação de candi-
datos. ~ -~ 

§ 39 No caso de coligações partidárias 
não será observado para cada partido político 
o limite estabelecido no caput deste artigo. 

Art. 15. A Justiça EleitQr~l. até o dia 10 
de julho de 1988; declarará o número de 
vereadores para cada município, observadas 
as normas constitucionais. 

Parágrafo único. - Na declaração _a que se 
refere este artigo, serão considerados dados 
populacionais atualizadoS-em 15 de julho de 
1988 pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e EStatística -lBGE. -

Art. 16. A inscrição de cal)._didatos às 
eleições majoritárias e de chapa às eleições 
proporcionais, para decisão da convenção, 
poderá ser feita por Comissão EXecutiva ou 
Comissão Diretora Municipal Provisória, o_u 
cada grupo de 10% (dez porcento) dos con-
vencionais. _ -·- . __ _ -· 

§ 1 ~ Os atuais vereaQores.ser~o.con.side
rados candidatos natos do~ partidos políticos 
a que pertencerem na data das respectivas 
convenções. .. . 

§ 21' A inscrição a que se refere o caput 
deste_ artigo será feita na Secretaria,c;ia Cpmis
são Executiya ou Comis§ão Diretora Muni" 
cipal Provisória, até 48 (quarenta e oito) horas 
do início da convenção. 

_ § 39 Serão votadas em escrutínios dife
têntes as chapas de candidatos às eleições 

_ majOritárias e proporcionais. 
§ 49 Nenhum convencional poderá 

subscrever mais de uma chapa e neilhum 
candidato poderá concorrer ao mesmo car

- go em chapas diferentes, ficando anuladas 
as assinaturas em dobro. 

§ 59_ Todas as chapas que obtiverem, no 
- mínimo, 20% (vinte por cento) dos votos dos 

coJJ,vencionc:tis participarão, proporcio
nalmente, obedecida a ordem de votação, 
da lista de candidatos do partido às eleições 
para a Câmara Municipal. 

Art. 17. Os Presidentes dos Diretórlos 
Municipais ou das Comissões Diretoras Mu
nicipais PrOvisórias solicitarão à Justiça Elei
toral o registro dos candidatos indicados na 
convenção~ 

§ 1 ~ No caso de coligação, o pedido de 
registro dar"se"á na conformidade do dispos

-tO no inCisO Ir do art. 1 O deSta lei. 
-§ 29 Na hipótese de os partidos ou coli-

- gaçõ_es não requererem o registro dos seus 
candidatos, estes poderão fazê-lo perante a 
Justiça Eleitoral nas 48 (qUarentá e oito) ho
ras seguintes ao encerramento do prazo pre
visto no art. 11 desta lei. 

§ 39 Em caso de morte, renúncia ou in
deferimentO de registro de candidato, o par
tido ou coligação deYerá providenciar sua 
substituição no prazo de até 10 (dez) dias, 
p-or decisão da maioria ab~oluta da Comissão 
Executiva Municipal ou ComisSão Diretorá 
Municipal ProYisória do Partido a que perten-
ce o substituído. -

§ 4~ Havendo vagas a preencher nas 
chapas para as eleições proporcionais, as in
dlcações serão feitas pela Comissão Execu
tiva Municipal ou Comissão Diretora Muni
cipal Provisória, no prazo estabelecido no art 
11 desta lei. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no art. 18, a 
seguir, fizemos wna modificação também resul
tante de decisão consensual das Uderanças~ Op
tamos pela pura e simPles supressão do art. 18, 
pela seguinte justificativa: a matéria de que trata 
o ad:._18 já é alentadamente tratada na lei. A lei 
vigente já prevê os c_asos de intervenção e de 
dissolução._ Eis por que é perfeitamente razoável 
que se deixe como está na lei e não se crie um 
instrumento autoritário de intervenção, dissolução 
de partidos, cassação de registras de candidatos, 
como estava no a_rt. 18, vindo da Câmara dos 
Deputados. O art. 18 é suprimido e os demais 
passam a ser renumerados. 

Art. 18. -A Justiça Eleitoral regulará a 
identificação dos partidos e seus candidatos. 

§_ J? _ A:os partidos fica assegurado o direi
to de manter os números atribuídos à sua 
legenda na eleição anterior e, ao candidato, 
ne~ª hipótese, o direito de manter o número 
que lhe foi atribuído na mesma eleição. 

_§_ 2~ No caso de coligação na eleição 
majorjtária, a mesma optará, para represen
tar seus candidatos, entre os números,desig

, n~ti\!'Q$.dos Pa~_dõs qu~ a inteQram; na coli
- gação para eleiçOes proporcionais, os candi
datos serão inscrito .. s com o número da série 
do respectivo partido. 
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Art. 19. A:3 cédulas oficiais para as elei
ções regulamentadas por esta lei serão con
feccionadas segundo o modelo aprovado pe
la Justiça Eleitoral, que as imprimirá, com 
exclusividade, para di$tnbuição às mesas re
ceptoras. A impressão será feita em papel 
branco e opaco, com tipos uniformes de le
tras, podendo as cédulas ter campos de dife
rentes cores, conforme os cargos a eleger, 
nÚJTleros, fotos ou símbolos que permitam 
ao leitor, sem a possibilidade de leitura de 
nomes, identificar e assinalar os candidatos 
de sua preferência. 

§ 19 Os candidatos para as eleições ma
joritárias, identificados por nomeS, fotos, sím" 
bolos ou números, deverão figurar na ordem 
determinada por sorteio. 

§ 29 Para as eleições realizadas-pelo sis
tema proporcional a cédula terá a identifi
cação da legenda dQS partidos ou coligações 
que concorrem, através de símbolo, números 
ou cor, e terá espaço para que o leitor escreva 
o nome ou número do candidato de sua pre-
ferência. --

§ 3~ Além das características previstas 
neste artigo, o Tnbunal Superior Eleitoral po
derá estabelecer outras rio interesse_d~Jornar 
fácil a manisfestação da preferência do eleiM 
tor, bem como definir os critérios para a iden
tificação dos partidos ou coligações, através 
de cores ou símbolos. 

Art. 20. Nos municípios de mais de 
200.000 _(d\.!Zentos mU) eleitores, o" T rjbunal 
Superior Eleitoral determinará a adoção de 
providências para a aplicação do disposto 
na seção V do Capítulo II do Título V da Lei 
11'.4.737, de 1:; de julho de !965- Código 
Eleitoral. 

Art. 21. O candidato poderá ser registra
do sem o prenome ou com o no[Jle abre
viado, apelido ou nome pelo qual é mais co
nhecido, até o máximo de 3 (três) opções, 
desde que não _se e_stabcleça dúvida quanto 
a sua identidade, não atente contra o pudor, 
não seja ridículo ou irreverente. 

Parágrafo único. Para efeito de registro, 
bem como para apuração e contagem de 

. votos, no caso de dúvjda quanto à identifi
cação da vofttade do _eleitOr, serão válidos 
e consignados os nomes, prenomes, cogno
mes ou apelidos de candidatos registrados 
em eleições emediatamente anteriores, para 
os mesmos cargos. 

Art. 22. Se o elevado número de partidos 
e candidatos às eleições proporcionais tornar 
inviável serem afJXa.das suas relações dentro 
da cabina indevassável, a fixação poderá ser 
efetuada em local \dsível no recinto d4 Seção 
Eleitoral. 

Art. 23. O mand~to_ eletivo poderá ser 
impugnado ante a Justiça Eleitoral no_ prazo 

-de quinze dias apos a diplomação, instruída 
a ação. com provas conclusivas de abuso do 
poder económico, corrupçãO ou fraUde e 
transgressões eleitorais. 

___ Parágrafo único. A ação de impugnação 
de mandato tramitará em segredo de justiça, 
respondendo o autor, na fonna da lei,_ se te
merária ou de manifesta má-fé. 

Art. 24. Ao servidor público, estatutário 
ou não, dos órgãos ou entidad,_e.s da admins-
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tração direta ou indireta 4a Ut)ião, dos Est!iw . 
dos, do Distrito Federal, dos Munidpios e 
dos Territórios, das fundações instituídas ou 
mantidas pelo poder público, e ª-º- emprE:· 
gado de empresas concessionárías de seryi- _ 
ços públicos fica assegurado _o direito à per
cepção de sua remuneração, como se em_ 
exercido de suas ocupações ~abituais esti
vesse, durante o lapso de tempo que mediar 
entre o registro de Sua candidatura perante 
a Justiça Eleitoral e o dia segui~_:~.te ao da 
eleição, mediante simples comunicado de 
afastamento, para promoção de sua campa
nha eleitoral. 

Parágrafo único. O direito de afastamen· 
to previsto no "caputdeste_ _artigo s_e aplica 
aos empregados de outras empresas priva
das, ficando estas desobrigadas do paga
mento da remuneração relativa ao período. 

Art. 25. Na divulgação por qualquer for
ma de resultado de prévias, pesquisas ou 
testes pré-eleitorais, devem ser incluídas, 
obrigatoriamente, as seguintes informações: 

a) período de reaLização do trabalho; 
b) nomes de bairros ou localidades pes

quisadas; 
c) número de pessoas ouvidas em cada 

bairro ou localidade; e 
d) nome do patrocinador ou trabalho. 
§ 1 ~ Quaisquer prévias, pesquisas ou 

testes pré-eleitorais somente poderão ser di
vulgados até o dia 14 de outubro de 1988. 

§ 2~ Em caso de infração do disposto 
neste artigo, os responsáveis pelos 6rgãos 
de divulgação infrator estarão sujeitos à pena 
cominada no art 322 da L~ n"' 4.737, de 
15 julho de !965 ~Código Eleitoral. 

Art. 26. São vedados e considerados nu
los de pleno direito, não gerando obrigações 
de espécie alguma para a pessoa jurídica 
interessada e nenhum direito para o benefi
dárto, oS atas que, no período compreendido 
entre a data da publfcação desta lei e o térmi
no do mandato do perfeito !J.o município, 
importarem em _nomear, contratar, admitir, 
designar, readaptar servidor público, estatu
tário ou não, ou proceder a quaisquer outras 
formas de provimento na administração dire
ta e nas autarquias, nas sociedades de econo
mia mista, empresas públicas e fundações 
instituídas ou mantidas pelo poder público. 

Srs. Senadores, no art. 26 mantivemo~ a proibi-. 
ção das contra.tações. para todos os níveis de. Go
verno, seguindo uma prática já adotada em leis 
anteriores. 

No entanto, no § }9 fiZemos uma modificação 
no texto, que ficou assim; · 

§ 1 ~ Serão igualmente nulos os atos que, 
no período, compreendidos entre a data da 
promulgação desta lei e o término do man
dato do prefeito, importarem dispensar, de
mitir, transferir, suprimir vantagens de qual
quer espécie ou exonerar "ex-offido" servi
dores municipais, sejam quais forem suas 
categorias ou espécies. 

Significa dizer que reduzimos não só o prazo 
que proíbe as demissões,.mas, no âmbito, ficando 
estrito apenas aos municípios. Seguimos aí uma 
sugestão do nobre Senador Leopoldo Peres, que 

d~u. a _idéia e. fe? a proposta para a introdução 
apenas da expressão "servid.ores munidpais", de 
mo_d.o que se.restringisse esta proibição, esta ve
dação, apenas à -área do ~eCutivo municipal. 

§ 2"' As vedações deste ?lrtigo não atin
gem os atas de; 

1-nomeação de aprovados em concurso 
público ou de ascensão fl!ncionaJ; 

II - nomeação ou exoneração de cargos 
em comissão e designação ou dispensa de 
função de confiança. 

AcrescentarDes o item 10, que também resultou 
de .. Um consenso das Uder2inç"ãs, o1,1vimos e aco
ll}erno.s LinJ~ sug~~~.'? do nobre Senador Mauro 
Benevides. Então, entre as exceções ficam: 

III-nomeação para cargos do Poder Judi
ciário, do ministério público, de Procuradores 

._ do Estado e dos Tribunais e Conselhos de 
Contas. 

A lei vigente já acolhe também esta exceção, 
eis pOrqUe ela, na verdade, não cria nem introduz 
nada de excepcional na legislação eleitoral; já exis
te esta exce_ç~Q~ cómQ oré!lm~nte muito bem_ lem
brou-nos o Senador Mauro Benevides, inclusive, 
parece que S. Ex" teria aprêsentado à Mesa uma 
emenda e já aprOVeitamos para acolher a idéia, 
a suge~o <;i? .ilustre Senador. 

§ 39 Os atas editados ·com base no § 
__ 29 deste artigo _çj~verão ser fundamentados 

e publicados dentro de 48. (quarenta e ofto) 
horas após a sua edição, no respectivo órgão 
oficial. 

§ 49 O atraso da publicação do Diário 
Oficial relativo aos 15 (quinze) dias que ante
cedem os prazos iniciais a que se refere este 
artigo implica a nu1idade automática dos atas 

--~~-relativos a pessoal nele inseridos, salvo se 
provOCados por caso fortuito ou força maior. 

PROPAGANDA ELEITORAL. 

Art. 27. -A prOpaganda eleitoral no rádio 
·e na televisão, paia as eleições de 15 de no
vembro de 1988, restringir-se-á, unicamente, 
ao nç;rârio-giatui~ disciplinado pela Justiça 
eleitoral, com expressa proibÍção de.qualquer 
propaganda paga, obedecidas qs seguintes 
normas: 
I- todas as emissoras do País reservarão, 

·-nos-45- (quarenta e·dn.co) dias anteriores à 
antevéspera das eleições, 90 (noventa) minu-

. tos diários para a propaganda, sendo_ 45 
(quarenta e Cinco) mtnutos à noite, entre 
20h3QmLn __ (vinte horas e trinta minutos) e 
22h30min (vinte e duas horas e trinta minu-
tos)i . 

n-a Justiça Eleitor~ distribuirá os horá
rios reservados entre os partidos políticos que 
tenh;:u:n ç~ndidatqs registrados às eleições 
maJoritárias, às ~eições proporcionaJs, ou a 
ambas, observados os seguinte critérios; 

a) 30 (tririta) minutos diários divididos da 
seguinte forma: 

1 - .até 5 (cinco) minutos, distribuídos 
com os partidos políticos sem representação 
no Congresso Nacional, limitado ao máximo 
de .30 (trinta) SegundoS" par.i.cada um; 

2 - o reStan"te do tempo será dividido 
igualmente entre os partidos políticos ~om 
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representação no Congresso Nacional...5:om 
o mínimo ·de 2 (dois) minutos e o máxirnQ 
de 4 (quatro) min_ut~; 

. b) · 30 ·(trinta) nlíriutos diários distribuídos 
entre os partidos políticos, na· Próporção do 
número de seus representantes. no Congres
so- Nacional; 

c) 30 (trinta) minuto~ drârios d.istt.il;?uidos 
entre os partidos políticos, na proporção do 
número de seus representantes na Assem
bléia Legislativa; 

4) _ao partido politico a que tenha sendO 
distribuído tempo diário inferior a 1 (um) mi
i1Uto, faci..thar-se-á a soma desses tempos pa# 
ra utilização cumulativa até o limite de 3 (três) 
ininutoS; ·· · ··· 

e) os partidos pOtiik:os que só registr"cifem 
candidatos a uma das eleições, proporcional 
ou majoritária terão direito à metade do tem

-·· pQQue lhes caberia de acordo com o.s crité
·nos das allneas a, b e c deste inciso, indusive 
no que se refere aos tempos mínimos; 

f)" a re-duÇão ·prevista na alínea anterior 
não se aplicará aos critérios das alíneas b 
e c se o partido politico registrou candidatos 
em ambas as eleições, mesr:no sendo ell) 

coligaçã<?; 
g) se o atendimemo ao diSpostO mi. alínea 

a ultrapassar os30 (trinta) minutos, o exces
Sõ Será déCh.lzfa-ono temPo previstO na alínea 

· ·b; ·rio- caSo de sobra de tempo, o excesso 
- será acrestrdo aõ telnpO f)}evistQ na t'nesrrià, 

altnea b; - ·-· ·· 

m - na distnbuição do tempo a que se 
refere o item l çl.a alínea,a do inciso anterior, 

_a coligação se equipara a um Pàrtid.O, (Jual~ 
quer que seja o número de partidos que a 
integram; no que se refere ao item 2 da mes_~ 
ma alínea, em caso de coligação, a distri· 
buiçâo do tempp ·obedecerá a.o se!'J~nte: 

Srs. Senadores, aqui, .fie corn_uni aCàrdo com· 
as Uderanças. e em cónsoilânÇta com .R pensa-· 
menta das Uderanças na Câmara, fiZemos urrtâ' 
mo·dificação, de modo que às coligações não te-~ 
rão apenas o t.empo mínimo mais 5.0% .(cin.qüêntã_ 
por cento), terão o tempo que couber ao parti® 
na divisão da alínea a, ou seja: 

Se de 2 (dois) partidos, o tempo de um 
mais 50% (cinqüenta por cento), se de):. 
(três) ou mais, o tempo de um mais 106% 

, (cem por cento): 

Com i.st.O O teta" das coligações pode_ pa~
de 3 (três) para 6 (seis) mlnutos, nó cáSO de ~iS 
partidos, e de_ 4 (quatr.o) para 8 (oito) min~, 
no caso de três partidos. Sem ·dúvida, esta modtfí
tac;:ãO vaí faVorecer, prindpã1ffiente, os pequenOs 
pàrtidos. Também, de comum acordo, introd~ 
rlffios Cdtem N, para o qual pedimos a atençãO 
dos Srs. Senadores: · 

N-em caso -ae·coligãÇàóentre Parti dóS 
com representação e Partidos sem represe~. 
tação no Congresso Nacional, estes não p~ 
derão acrescentar mais do que o tempo coili 
ferido a_ um Partido no item 1, alínea a, do 
inciso n: 

. 0\.l seja, 95 Partidos ~em representação nãO 
podem transformar-se erl} Partidos OLI siglas de
aluguel para, apenas artJ.Ticialmente, aumentar o 
tempo dos Partidos. _ 
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V-a representação de cada Partido no 
Congresso Nacional e na Assembléia Legis
lativa, para efeito da distribuição do tempo, 
s_erá a existente em 1 O de julho de 1988; 

VI- onde não houver AssembJéia Legis
lativa, a dtstnbuição do total do _ _tempo pre
visto na alínea c do inciso II deste artigo far
se-á na proporcionalidade da representação 
do Partido no CongreSso Nacional; 

VII- compete aos Partidos ou coligações, 
por meio de Comissão, especialmente desig
nada para esse_fim, distribuir, entre os candi
datos registrados, os horários que lheS cou
berem; 

VIII- desde que haja concordância entre 
todos os Partidos interessados, em cada par
te do horário gratuito poderá ser adotado 
critério de distribulção diferente do fixado pe-
la Justiça Eleitoral, à qual caberá homologar; 

IX-as emissoras_de rádíO e televisão fi~ 
cam obrigadas a divulgar, gratuitamente, co
municados ou instruções da Justiça E1eitoral, 
até o máximo de 15 (qUinze) minutos diários, 
consecutivos ou não, nos 30 Ttrintai) dias an
teriores aó pleito; 
X- independentemente do horário gra

tuito de propaganda eleitoral, ficá facultada 
a transmissão, pelo rádio e pela televisão, 
de debates entre os candidatos registrados 
pelos Partidos Políticos e coligações, assegu
rada a participação de todos os Partidos que 
tenham candtdatos, em conjunto ou em blo
cos e dias distintos; nesta última hipótese, 
os debates deverão fazer parte de progra
mação previamente estabelecida, e a organi
zação dos blocos far-se-á mediante sorteio, 
salvo acordo entre os Partidos interessados. 

Art. 28~- _ Da propaganda eleitoral gratuita 
poderão participar, além dos candidatos re
gistrados, pessoas devldamente credencia
das pelos Partidos aos quais couber o uso 
do tempo, mediante comunicação às errUS
soras pela comissão a que alude o inciso 
VI do artigo anterior, resguardada aos candi
datos a destinação de pelo menos dois terços 
do tempo, em cada programa. 

§ 19 · Não depende de censura prévia a 
propaganda partidária eleitoral feita através 
do rádio ou da televisão, respondendo cada 
um pelos excessos cometidos, com a apura
ção da responsabilidade solidária do Partido 
a que for atribuído o horário. 

§ 29 Fica assegurado o direito de respos
ta a qualquer pessoa, candidato ou não, à 
qual sejam feitas acusações difamatórias, in
juriosas ou caluniosas, no horário gratuito 
da propaganda eleitoral O ofendido utilizará, 
para sua defesa, tempo igual ac usado para 
a ofensa, deduzido do tempo reservado_ ao 
mesmo Partido em cujo horário esta foi co
metida. 

Art. 29. ocorrendO-a fiip6tese da eleição 
em segundo turno, a distribuição do tempo 
far-se-á igualmente entre os Partidos ou coli
gações dos candidatos concorrentes. 

§ 1 e Na hipótese prevista neste_ artigo, o 
tempo reservado para a propaganda eleitoral 

. gratuita será de 45 (quarenta e cinco) minu
toS diários, sendo a metade à noite, entre 
"20h30rriin (vinte horaS e trinta minutOs} -e 
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22h30min (Vinte e duas h0ras e trinta miriiJ
tos). _ 

S 29-- A propaganda eleitoral gratuita, no 
-_-~:segundo turno, real~-se-á do dia 29 de no

vembro a 13 de dezembro, dispensada a obri
gatoriedade da utilização de 213 (dois terços) 
do tempo pelo candidato, prevista no caput 
do artigo anterior._ _ 

Art. 30. Pela imprensa escrita será per
mhiâa ·a divulgação paga de currlculum vi
tae do candidato, ilustrado ou não com foto 
e um slogan, do número de seu registro
na Justiça Eleitoral, bem como do Partido 
a que pertence~ 

Parágrafo único. __ O _espaço máximo de 
cada anúncio a ser utilizado, por edição, é 
de 240cm2 (duzentos e quarenta centimetros 
qUadrados) para cada candidato à eleição 
proporcional e de 360crrf (trezentos e ses-
senta centímetros_ quadrados) para cada can

-didato à eleição majoritária. 

Chamamos a atenção dos Srs. Senadores, por
que aqui hOUvE: uma modificação, também, reali· 
zada por via de acordo dos srs. Lideres. 

Art 31. Em bens particuJares, fica livre 
a flxaÇão__d_e propaganda eleitoral com a per~ 
missão do detentor de sua posse; nos bens 
que dependam de concessão do Poder Públi
co ou _que a ele pertençam, bem como nos 
de uso comum, é proibida a propaganda, 
inclusive por meio de faixas ou cartazes aftXa· 
dos __ em quadros ou painéís, salvo em locais 
indicados pelas prefeituras, com igualdade 

-- de ~ndiçõ_es para to~os os partidos. 

Introduzimos aquilo que já está na legislação 
e que trata da proibição de quaisquer formas de 
violência, de influência ou de coação na_ eleição. 
Daí o art. 32, que passa a ter a seguinte reclação: 

Art. 32. Constitui crime eleitoral, punível 
com a pena de detenção de 6 (seis) meses 
a I (um) ano e cassação ·do registro, se o 
responsável for candidato, a divulgação de 

---·qualquer espécie de propaganda política na 
· -data da eleição, mediante publicações, faixas, 

cartazes,- dísticos em vestuârios, postos de 
distribulção ou entrega de material e qual
quer forma de aliciamento, coação ou mani
festação tendente a influir, coercitivamente, 
na vontade do eleitor, junto às Seções eleito
_rais ou vias p~bli~as de acesso às mesmas. 

Aqui, temos exatameõte O mesmo texto qüe 
foi adotado na eleiçiic anterior. 

Art 33. ó -Profissional de rádio e televi
são impedido de apresentar programa ou de
le participar, quando candidato a cargo eleti
vo nas eleições de que trata esta lei, durante 
o período aestinado à propaganda eleitoral 
gratuita, sob pena de anulação do registro 
de sua candidatura pela Justiça Eleitoral. 

Houve urna grande quantidade de pedtdos, no 
sentido de que suprimíssemos o art. 33, _esta proi
bição! esta vedaç~o a que os profissionais de rádio 
e .televisão __ ex__ercessem .as. su!!IS_.atividades 45 dias 
antes. No entanto, como ta:mhéln resultou de um 
acordo multo difícil, precário e árduo na Câmara 
dos Deputados entendemos que seria de bom 
alvitre manter esta regra no texto, porque nos 
j>arece que ela foi produzida mediante acordo. 
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E C~mQ o_ pféizo ê de ·apenas 45 dias, não causa 
maior prejuízo, uma vez que Já no artigo que con
cede Jlcença por 45 dias aos fundonários públi~ 
cos, e obriga o Estado a pagar os _seus salários, 
também as empresãS que sáo· concessionárias 
de serviço público, da mesma forma, estão obri
gadas a pagar os saláriOs. Isto significa que aque
le$ gue são empregados de empresas concessio
nárias de serviÇCi-público deverão continuar rece
bendo os seus salários. Portanto, não há prejuízo 
profissional, apenas, evidentemente, perde um 
privilégio- polítiCo. 

Art. 34. O Poder Executivo, a seu crité
rio, editará nOrmas regulamentando o modo 
e a folina de ressarcimento fiscal às emis
soras de_ rádio e de televisão, _pe_los espaços 
dedicados ao horário_de propaganda eleitoral 

-gratuita. 
Art. 35. Ficam anistiados os débitos 

decorrentes da multa prevista no art. 89 da 
Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965, aos 
-qüe se inScreverem cOmo eleitores até a data 
do encerramento do_ prazo _de _alistamento 
para as eleições de 15 de novembro de 1988, 
bem como os dos eleitores inscritos e que 
não votaram nas eleições de 15 de novembro 
de 1986. 

M 36. Ficam revogados o_art. 21_e seu 
parágrafo único da Lei n9 5.682, de 21 de 
julho de 1971, que disciplinam a alteração 
estatutária e programática dos Partidos Polí
ticos. 

Srs. Senadores, no art 37 fizemos uma modifi
cação que visa facilitar a adaptação_das inovações 
que porventura venham trazer à nova Constituição 
as regras eleitorais deste anO. E o texto ficou as
si!ll: 

·- Arl 37. _O Tribunal St.!perior E1eitq~ai
TSE expedirá instruções para o fiel cumpri
mento desta lei, inClusive adaptando, naquilo 
em _que elaJor _omissa, aos (j_ispositivoS cons
tl:tuciOnãiS ãs· ·reg-ras parà -aS eleiçõeS _deste 
ano._ 

Art. 38. Esta let entra en1 _vigor na data 
qe sua publicação. -

Art 39. __ Revogam-se as _disposições em 
contrárto. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este é o substi
tutivo, e i:Jostaríarnos de ver, por parte desta Casa. 
a aprqv~ção rápida-, eficaz, aprovação imediata 
deste dispositivo que _contém apenas normas con
substanciadas num _acordo estabélêCiâõ entre as 
lideranças, para que possamos cumprir a nossa 
responsabilidade perante a Nação. (Muito_ bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Antes de passarmos à discussão do projeto e do 
substitutivo, a Presidência, após o conhecimento 
por parte da Casa do parecer do Relator, Senador 
José Fogaça, que é favorável com o sl.lbstitutivo, 
comunica que há sobre a mesa emendas que 
se-rão Jtdãs pelo Sr: 19-::S~O"el:ário. 

O Sr._Áu~ Meuo- Sr. Presidente, pela or-
-dem. -- - - -"- -

O SR. PRESIDENTE (Hw:nberto Lucena) -
Se for- para uma questão de ordem, concedo_ a 
palavra a V. El<' 
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O SR. ÁUREO MELLO - Exatamente. Ha
via-me, inclusive, inscrito, mas V. f:x1' me esclare
ceu que não deveria interr~mper o orador. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra a V. Ex', Senador Áureo Mello, 
para uma questão de ordem. 

O SR- ÁUREO MELLO (PMDB - N'IL Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do_or"dor.) 
-Sr. Presidente, Srs. S_enadotes: -

Apenas desejaria me escl~re_cer sobre ~g_u~s 
pontos relacionados com a h~1tu~a e apresentaçao 
do substitutivo. Eu perguntaria a V. Ex' se as 
emendas apresentadas ao projeto inicial pr~_e
cerão na qualidade de emendas para aprecmçao 
da relataria, e.se é imprescindível que sejam apre_
sentadas novas emendas ao sgbsQtutivo _ ~!'Tl s1, 
no caso de o mesmo vir a ser aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Presidência esclarece..a V. Ext que o Relator 
deu um parecer sobre o projeto de lei da Câmara 
e concluiu por um substitutivo. Agora é que a 
Casa vai ter conhecimento oficia] da,s em~ndq.s 
apresentadas ao projeto de lei da Câmara. Em 
seguida, depois da discussão do projeto com as 
emendas, aí sim, vamos entrar na fase çlo parecer 
do Reíator José Fogaça, sobre as emendas, e 
também de um Relator da Comissão de Consti
tuição e Justiça, no caso, o Senador Cid Sabóia 
de Carvalho. Portanto, não será necessário que 
V. Ex" se preocupe com novas emendas. As emen
das apresentadas têm validade desd~ que V. EX' 
requeira sejam destacadas para votação em sepa
rado; elas terão_ o parecer na hora oportuna. 

O SR. ÁUREO MELLO --Consultaria ainda 
V. EX', dentro de outra questão de ordem, se have
ria oportunidade a que os autores das emendas 
formulassem a defesa das mesmas da trib,una 
do Senado, ou seja, se cada parlamentar PC?derá 
formular a defesa das suas respectivas __ emef?-c;las? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -
Nobre Senador Áureo Mello, acho que é óbvio 
o que V. Ex" indaga, porque está no Regimento 
o direito de o autor.da proposição fatar __ sQbre 
a mesma tanto na discussão como no ~nc~.i-
nhamento da votação. -. 

Passamos agora_ à leitura çlas emendas ei_ em 
seguida, iniciaremos a discussão do projeto com 
as emendas, quando V. EX' po_derá então se ~ 
crever, s.e for seu desejo, para essa _fase da sessao., 

O SR- ÁUREO MELLO -Peço a V. Ex' que 
me considere inscritO- para defender todas as 
emendas que apresentei à Casa e que têm núme
ro superior a quinze, chegando, talvez, a vinte. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
V. Ex" está inscrito para discussão da matêria. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, emendas apresentadas ao proje
to, que serão lidas pelo Sr. 1~"-SecretáriO: 

São lidas as seguintes 

EMENDAS OFERECIDAS AO PRO
JETO DE LEI DA CÂMARA N• 26, DE 
1988 (N' 201/87, NA CASA DE ORI
GEM), QOE ESTA(3ELECE NO~ 
PARA A REAUZAÇAO DAS ELEIÇOES 
MONICIPAISDE15DENOVEMBRODE 
1988 E DÁ ()(f("RAS PROVIDeNCIAS-

EMENDAN'J 

Substituam-se, no art 1 o do Projeto de Lei da 
--Câmara n9 26188, 2Q1/87 na casa de origem, as 
expressões: "15 de--novembro de 1988" por: "15 
de novembro de 1989". 

Justificação 

befeiido o princípio de que as eleições muni
cipais devam se realizar à mesma época das elei
ções presidenciais, que se darão, na forma consti-
tucionaJ, em 1989.___ -

Sala das sessões, 1 ~de junho de 1988.- Áu
reo MeDo. 

EMENDA MODIFICATIVA N• 2 

Redija-se assim o artigo 29 
Na mesma data-p·revfStã no artigo anterior serão 

realizadas eleiçõ_es para prefeitos, vlce-prefeitos 
e ·vereadores nos munic:ípios que tenham sido 
criados até 15 de julhQ de 1988. 

Justíftc8ção 

A Emenda estabeleçe data uniforme -:- o que 
é mais_ lógico -:-- para todo o país, e em_ tempo 
h&bil, para rea1ização das convenções. 

Sala das sessõ_es, )9 de junho de 1988. 
-senador Jorge Bomhausen. 

EMENDA N•3 

Suprima-se o parágrafo único do art. 39 

Justificação 

·- (5 dispoSitivo é flagi'aritemente inconstitucional, 
efrl fãce· da- Carta- em Vigor que só estabelece 
a· fiiaiofia absoluta e, portanto, a eleição majori
táiia em dois turnos para Presidente e Vice-Pre
sidente da República. 

A norma incluída no projeto de lei da Câmara 
que ora-à Senado aprecia é apenas um dispositivo 
do projeto de constituição em andamento na As
sembJéia Nacional Constituinte. COgitá-se. iriclu
sive, de sua supressão_ no segundo turno, pelo 
seu caráter discriiniriatório. 

Não se perrse que somos contrários ao prin
cípio da maioria absoluta. Pelo contrário, defende
mos a sua aplicação nas eleições majoritárias, 
em todos os n1veis, sem exceção. 

O que não podemos, porém,-ê concordar com 
um dispositivo inconstitucional. 

Vamos, .entretanto, noutra emenda, dispor que 
o TSE poderá ·complementar esta lei, através de 
instrução normatiya, sobretudo no que concerne 
à nova Constituição a ser promulgada. 

Sala das Sessões, 19 de junho -de 1988.-Sena
dor Humberto Lucena. 

EMENDA SUPRESSIVA N• 4 

Suprimam-se o parágrafo único do artigo 39 
e_o_art. 30_e seus parágrafos. 

Justificação 

A eleição em dois turnos não é da nossa tradi
ção. Nem é viável dentro de trinta dias da primeira 
elelÇão. - - -

Trata-se_ de matéria que não, _está prevista na 
c:Onstitui_ção vigente nem pode_ s~ ~fumar que 
a nova Carta á ericarripe~ · 

A mobilização eleitoral ern nosso pais !}_as ele~~ 
ções municipais é altamente de gastante. É ~ra_ti
camente inex.eqüível tão Jogo encerre uma ele1çao 
partir-se, de iinediato; para outra. . . 

A prática dos dois turnos para eleiÇão presi
dencial ê. compreensível por ser um pleito mais 
disiante dos ãcirrados interesses locais_. . 

Sala das Sessões •. l~ .de junho ÇeJ 988. ~Sena
dor Gullhenne Palmeira. 

EM!'NDA SUPRESSIVA N• <!,A 

Suprima-se o Parágrafo Único, do art. 39, do 
Projeto _de Lei de nç 26, de 1988 ... 

Justifi_c;;~._ção 

Trata~se ele norma cuja extérisão às .eleições 
municipais é obj~to de- discussão no âmbito da 
Assembléia Naciona1 ConstitJ,Jinte. 

Confirmando e promulgado o texto já aprovado 
em plenário daquela Assembléia, a eleição nos 
municípios com mais de 200.000 habitantes dar
se.-á em dois turnos, se nenhum çlos_ ca_ndidatos 
obtiver maioria absoluta- dos -~otos em primeiro 
turno. · ~ -- - --

Em não ocorrendo a hipótese acima, inexiste 
respaldo no texto constitucional atU~l- para-que 
se introduza inovação dessa ordem me.diante lei 
ordinária. 

Brasília, 19 de junho de 1988.-Senador Alfre
do Campos. 

EMENDAN•5 

Sub_stitua~.se no art.f1.~ a expressão '~1 9 de janeiro 
de 1989", pai' "19 de janeiro de 1990". 

Justificação 

Defendo o principio de que as eleições muni
cipais devam se realizar à mesma êpoc_:~ das elei
ções presidenciais, que se darão, na rornia Coristi
tuciona1. 

Sala das Sessões 1~" de junho de 1988. _- Au
reo Melo. 

EMENDA SUPRESSIVA 
SUBSTITU!lVA N• 5-A 

SUprima-se o art 59
-do Projeto de Lei da Câma

ra n9 26, de 1988 e--dê-se ao art 1 ~ a seguinte 
redação: 

"Arl 19 Ãplica-se às eleições municipais 
a se realizarem, simultaneamente, em todo 
o País, no dia 15 de nov_embro_d.e 1988, a 
legislação el~itora1 vigente, ressalvada~_ as· re
gras especiais estabeJ~cldas nesta lei."_ 

Justificação 

A emenda proposta visa simplificar o texto, 
enunciando desde logo, de forma concisa e_ obje
tiva, o que pretende a lei: estabelecer regras para 
eleíçõe_s municipais de 15 de novembro deste 
ano, de acordo com a sist_ernática eleitoral vigel}te.,. 
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A supressão do art. 5° dá~se em face da incorpo
ração do enunciado ali contido ao texto do art. 
1 ~. objeto desta emenda. 

Brasflia, 1 ~de junho de 1988.-Senador Alfre. 
do Campos. 

EMENDAN'6-

Ao Projeto de Lei da Câmara no;o 26, 
de 1988 (n, 201/87, na origem), que es
tabelece nonnas para a reallzação das 
eleições municipais de 15 de novembro 
de 1988 e dá outras providências. 

Acrescente-se ao art 6", o seguinte parágrafo 1 ~. 
renumerando-se o parágrafo único com § 2" 

"§ 1" Os partidOS Políticos que elege
ram, um ou mais representantes, no último 
pleito, de 1986, para o Senado Federal ou 
para a Câmara "dos Deputados terão seu re
gistro definitivo, deferido pelo T nbunal Supe
rior Eleitoral" 

Justificação 

A providência, por nós sugerida, consagra prin
cípio da mais elementar justiça. Trata-se, com 
efeito, de premiar aquelas agremiações políticas 
que lograram êxito em pleito dos mais cor:cor
ridos de nossa história política, contémdo, inclu
sive, com uma grande plêiade de partidos e, con
seqüentemente, de candidatos. 

o partido que ap6s uma árdua rerrega como 
a que se geriu em 1986, conseguiu eleger um 
representante para a Assembléia Constituinte, tor
nou-se, sem dúvida, merecedor de obter seu re
gistro definitivo. 

Vale ressaltar que a medida consubstanciada 
na emenda, constitui aspiração das rnaís Jídimas 
de todos os pequenos partidos com asst:nto nessa 
e na outra Casa do Congresso, motivo pelo qu_al 
confiantes na sensibilidade dos nobres colegas, 
contamos, com seu decidido apoio, para a apro. 
w.ção da mesma, 

Saladas Sessões, l 9 dejunhode 1988.-Seria
dor Ney Maranhão. 

EMENDAN•7 

Suprimam~se o art 7~ e os seus parágrafos. 

Justificação 

Não há por que se abrir ainda mais o leque 
partidário, num-pais onde, pelo excesso-de liberali
dade da lei, já há trinta e oito (38) partidos, com 
registro defiil.itivo ou provisório. 

Sala das SessõeS, 19 de junho de 198a -
Humberto Lucena. 

EMENDAN• 8 

Suprimam-se o art. 79 _e; Seus parágrafos do 
Projeto. 

Justificação 

A rigor, para disciplinar as eleições municipais 
de 1988, bastariª-,_ e-m plena vigência, o Código 
Eleitoral. Editar um c;Qdigo paralelo para cada 
eleição que s-~~.~~~1. ~além de demasi~, 
tem por objetQ~ _ casuismos. O arti
go 79 e seus parági=ã:fos retratam com clareza nos
sa argumentação. Não encontramos qualquer ra-
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tilo pará criar mais facilidadeS num quadro polí
tico em que proliferam os partidos, haja vista que 
no último pleito concorreram 15 agremiações. 

SaladasSessões,1?dejunhode 1988.-Sena
dor Gerson Camata. 

Substitua-se no art. 79 do Projeto de Lei da 
Câmara n? 26/88 e 201187, na <:asa de origem, 
"em 198"8" por "em 1989". 

Justificação 

As eleições muniCipais deverão ocorrer em 
1989. . 

Sala das SesSOes; ro-de junho de 1988. - Au
reoMeDo. 

EMENDA SUBSTIT<mVA N" 9-A 

Dê-se ao indso II do art. 1 O, do Projeto de Lei 
da Câmara n? 26; de_ 1988, _a seguinte redação: 

"Art. 10. . ......................................................... . 
1-,.,.,.,.,.,,.,,,.,,,,,,,Mo~C.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,., 

II-O registro dos candidatos será reque
_tido pelos presidentes ou representantes le
gais dos partidOS-coligados ou, na omissão 
çíestes, pefa maioria dós membros das res
pectivas Comissões Executivas Municipais 
ou Comissões Diretoras Municipais Provisó
rias." 

J-ustificação 

VLSa a presente emenda indicar claramente os 
níveis da representação partidária aos quais é con
ferida legitimidade de agir, perante a Justiça Elei
toral, no sentido de serem concretizadas as deci· 
sões da Convenção Municipal que aprovarem re
gistro de candidatura sob a forma de coligação. 

Brasl1ia, 1? de junho de 1988~-~ Seriã:dof Alfre.. 
do Campos. 

EMENDA N• 10' 

_ ~uprima-se no art. 11, parágrafo único, alíne~ 
a, item II, as seguintes expressões: "e membros 
do Diretório Regional". -

Justificação 

Não há razão plausível para incluir nas Conven
ções Municipais destinadas a deliberar sobre coli
gações e escolhas de candidatos os membros 
do.s diretórlos regionais que têm atUaçâo política 
a nível apenas estadual. 

Saladas Sessões, 1~dejunhode 1988.-Sena
dor Jo_ão Menezes. 

EMENDAN•11 

No art. 11, onde se lê: "a partir de 15 de julho", 
leia-se: "a partir de 15 de agosto"~_ 

Justificação 

A prorrogação do- iníciÕ do prazo das conven· 
-ções· murU_cipais ê uma medida cautelar, tendo 
em vista que a Assembléia Nacional Cons1;ituinte 
ainda está no fmal do primeiro turno de votação, 
o que, evidentemente, nãQ permite que a escolha 
dos candidatos se faça a partir de julho, quando 
as regras constitucionais do processo eleitoral ~in
da não eStarão definidas. . 

_ SaladasSessões,1~dejunhode 198&_-Se_na· 
dor Humberto Lucena. 

EI'IENDA MODIFICATNA N• 12 

Ao artigo 11 in fine em vez de "do nonagésimo 
dia anterior à data das eleições" escreva~s_e~_-"do 
dia 17 de agosto de 1 988" - -

Justificação 

A Emenda propõe toméif mais claro o texto. 
E segue_ o ciitér!o geral adotado noutros artigos, 
indicando datas, na designação dos prazos. 

Sala das Sessões, 1°dejunho de 1988-Sena
dor José Agripino. 

EMENDAN• 13 
Ao PLC N' 26/88 

Acrescente-s~ ao art ·11 do Projeto um inciso 
m , com a seguirite redação: -

Art. 11. ........... ., ... _________ .... __ ............ . 
I ........................................... _______ . 

li ............ - .. --...----·-------·-'"'""-.-·-
01- os membros dos diretó_riQS zona is; 

Justificação 

A escolha de candic_latOs sem a participação 
dos membros dos diretórios seria anti-democrá
tica, servindO de pretexto para o caciqufsrilb e 
para a atuação _exclusiva _dos manipuladores das 
ciípulas partidárias. 

Isso é inadmiss(vel, justificando o protesto de 
muitos setores partidários, como se pode vê de 
carta dos diretórios zona is de Curitiba, aqui anexa. 

Sãiã. das sessões, 1? de junho de 1988.-Sena
dor leite Chaves. 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro -
PMDB . 

Diretórios Zonais - Curittba 

Exrri~ St. 
Senad_or Leite Chaves 
-Senado Federa) 
Brasília/DF. 

Prezado Senador: _ _ 
Os Diret6rios Zonais do PMDB de Curitiba, teu

-nidos no dia 21-5-88 por unanimidade votos pro
testaram contra a aprovação pela Câmara dós 
Deputados do projeto de lei que i'egulamenta as 
eleições municipais de novembro próximo. 
__ A Lei, na alínea b, parágrafo único--do artigo 
11, veda a participação dos membros dos Diretó
rios Zonais- nas cidades com mais de 1 milhão 
de habitantes - na convenção do Partido que 
escolherá os candidatos aos cargos eletivcis nas 
elelçOes -de 15 de nOvembro. 
- O Projeto aprovado pela Câmara· é incoristi
tuciona1 porque discrimina, ou_ seja, pennite o voto 
dos rriefnbros dos Diretório seni cidades com 
menos de 1 milhão de habitante_s e, ve-da a partici
pação dos membros dos Diretórios em cid_ades 
com mais de 1 milhão de habitantes. O projeto 
se assemelha às Leis ditadas no tenipo da ditadu
ra, pois suprime o direito de participação ampla 
do Partido na escolha de s_eus candidatos a cargos 
eJetivos, direito já assegurado na Legislação ante
rior_ que disciplina a matéria. 

Os Diretórios Zonais, através de seus hiembros, 
acreditam _cwe irá prevalecer o bom senso e os 
princípios democráticos que sempre nortearam 

-o "Senado Federal", e para defesa desta propo. 
_sição (alteração do .Qispositivo citado, no sentido 
çl.e permitii-a pàrtjcipação doS me-inbros dos Dire
tórios Zonals na convenção do Partido que esco-
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lherá os c_adida.tos e~,os cargos eletivos), elegemos 
nosso companheiro, Senador Leite Chaves que, 
temos certeza, com o brilhantismo de sempre, 
não poupará esforços, no sentido de modificar 
o projeto aprovado pela Câmara, -reStabelec_endo, 
com is_so, a democracia interna dos Partidos polí-
ticos_. -~- _ 

Saudações_ democráticas- Edson Feltrin -
Presidente 1• Zonal. 

"Eleições muni<:ipais- Os cinco-diretórios zo. 
nais de Curitida (PR} reunidos anteontem decidi
ram enviar uma moção ao Senado pedindo a 
alteração da alínea b do parágrafo único do artigo 
11 do projeto que regulamenta as eleições muni
cipais de novembro, já aprovado pela Câmara 
dos Deputados. Segundo Edson Feltrin, presiden
te do Diretório do PMDB da 1 ~ Zona Eleitoral de 
Curitiba. o trecho do artigo veta a participação 
dos membros dos diretórios municipais nas con
venções municipais dos partidos em cidades com 
mais de I milhão de habitantes." 

Folha de S. Paulo - 23-5-88 

"PROJETO QUE REGUlAMENTA 
O PLEITO SUBTRAI VOTO DE ZONAL 

"A nova legislação eleitoral em fase de votação 
no Senado Fedetal subtra: o voto elos membros 
dos diretórios municipã1s e zonals· nas· conven
ções partidárias destinadas a deliberar sobre colo
gações e escolha dos candidatos a postos eletivos 
no pleito de novembro vindouro" - denunciou 
ontem em Curitiba o presidente do diretórlo do 
PMDB da I• Zonal, Edson Feltrin. Segundo ele, 
em nossa capital a convenção peemedebista, que 
iria ter aproximadamente 389 votos, ficará restrita 

. a apenas 120 votos. 
A restrição está contida no artigo 11, parágrafo 

único, letra B, do projeto de regulamentação das 
eleições municipais, em que fJXa: "nos municípios 
com mais de 1 milhão de habltant.es, onde haja 
diretório, participarão os vereadores. deputados 
e senadores com domicílio eleitoral no municlplo; 
os delegados às convenções regional ou zonais _ 
eleitorais". 

Mobilização 

Edson Feltrin informou que os cinco diretórios 
zonais de Curiflba resolveram enca_mlnh<U' moção 
aos membros do Senado, onde o projeto se en
contra em regime de urgência, após aprovação 
na Câmara dos Deputados, no sentido de que 
alterem essa disposição que suprime os membros 
de diretórios zonais de participação em conven
ções. Feltrin disse, ainda, que a medida é discrimi
natória em relação aos municípios com menos 
de 1 milhão de habitantes. Ele entrou em -contato 
com o senador Leite Chave~,_onte.m, que assumiu 
o compromisso de lutar no Senado para emendar 
esse projeto; caso não o consiga, fará todo o pos
sível para obstruí-lo." 

Gazeta do Povo - 23~5M88 

EMENDAN• 14 

Estabelece normas para a rea1ização de elei
ções municipais de 15 de novembro de 1988, 
e dá outras providências. 

No art. 11 do projeto acrescer o_ seguinte Item: 
b) nos municípios com mais de 1 milhão de 

habitantes, onde haja Diretórlo: 
l-Os vereadores ............. "-··------ . 

ll- Os delegados ............................... ----·--··· 
-ÚI-Os.membros dos Diretórios de Unidades 

Administrativas ou .Zonas EJeitorais. 

Justiflcaç~o 

A inclusão dos membros dos Diretórios de Uni
dades Administrativas ou Zonas Eleitorais amplia 
o- numero- de convencionais, como tradicional
mente já ocorria. 

Sala das Sessões, 1" de junho de 1988. ~sena-
dor Mauro Bene~~~s. -

EMENDA SUBSTJI(JTIVA N• 14-A 

- Dê-se ao art. 11, do Projeto de Lei da Çâmara 
-- n" 26, áe 1988, a seguinte redação: 

.. Arl 11. As Convenções Municipais 
destinadas a deliberar sobre coligações e es
colha de candidatos serão realizadas a partir 
de 16 de julho --de 1988 e o reqUerimento 
de registro dos candidatos escolhidos deverá 
ser apresentado ao Cartório Eleitoral até .às 
18 horas do nonagésimo dia anterior à data 
das eleições." - -

Justificação 

Objetiva esta emenda estabelecer que a data 
de infdo das Conv~nções Municipais seja a partir 
de 16 de julho. Ao lado de outra emend~- que 
tambêffi estamos propondo ao artigo 13, esten~ 
dendo o prazo da filiação partidária até 14 de 
julho, possibilitar~S~ã o aProveitamento rriais ra
cional e da forma mais democrática possível dos 
nOtorialTiente eXíguos prazos de que disporão os 
partlâos para os preparativos d_essas eleições. 

Bf-asilia, 1 o de junho de 1988.-Senador Alfre
doC:~mpos. 

EMENDAN•l5 

Ao art. 12 do Projeto de Lei da_ Câmara no 
26-88, onde se lê: "até 15 de junho de 1988'~ 
leia-se: "até 15 de junho cl:e 1989". 

JustifiC:àção 

Dentro da temática_das emendas anteriores. 
Sala das Sessões, 1° de junho de 1988. -_Au

reo MeDo. 
EMENDA MODIFICATIVA N• 16 

Art. 12. .. ........................ ____________ ~: __ . 
Onde está; 
"at_éJ~ de_jlmho de 19~8" . 
escreva-se: até 15 de julho de 1988" 

_JUstifiCaçãO 

A alteração da data alcança mais mUnicípios 
criados._ ,E a mudança é viável, considerando-se 

-que é em 15 de julho que começam as conven
ções para escolha dos candidatos_à;s eleições mu· 
niclpais. 

Sala das Sessões, 1 ~de junho de 1988. -Sena
dor Jorge Bomhausen. 

J;:MENDAN•17 

Âo Pr_ojeto de Lei da Câmara n~ 26, de 
1988 (201-87:-:C.D~).que es_tabelece n_o_rrnas 

_para a realização das eleições municipais de 
- -- --15 de novembro de 1988, e dá outras_provi

dêndas. 

Dê-se ao art. 12 do projeto a seguinte redação: 

''Art. _ 12.. Nos ~_unidpios em que não 
__ hQ~r,Di~etóriO pai'Qdário orgãriizãd(), indu-

siv~os que forem <:riado_s~atê t5 __ çlejunho 
de 1986, a Conve"ni;~P ~de .que tr~fu o ~rtigo 
anterior será dirigida por uma~ Cointssão Mu
nicipal Provisória, cOiTi ã ·pãrtidpaÇão obriga
tória dos filiados do resPectivo partido, no 
município." 

Justificação 

A emenda visa a evitar que se incluam candida
. turas sem a participaçãp do~_ filiados dos partidos, 

o que é anti-del}lOCJ:.~tico. Vai~ -ª.Qtgjr que a indu
são que se pretende já ocorreU em eleições ante
riores e -consagra, indubitavelmente, o respeito 
a todos aqueles de4ica_dos companheiros que_ en
frentam o dia-a~dia das lid_es partidárias, e que, 
de outro modo, ficariam exdu:ídos da decisão 
mais importante, qual seja, a de escolher os ·c_am· 
panheiros que írão abrilhantar as lides _eleitorais. 

Sala das Sessões, 1" de junho de 198R senador 
Edison Lobão. 

EMENDANOJ8 

Acrescente-se ao_ artigo 12 o seguinte: 
§ 1' .................... , ........... , .. -~. ----
DI-os ntiados até 15: t;l_ejunho de 1988. 

Justlftcação 

_ A __ em_enda \'ÍSi!_ garan~ir a participação dos ftlia
d.os partidários na ConvençãO para -escolha de 
candidatos nos_ municípios sem diretório consti
tuído. Trata-se de uma prática democrática, ado
ta da ern eleições anteriores, çomo ern ·1972 (Lei 
n9 5.784, de 14-6-72). Com isso, evita-se que uni
dades partidárias muniCipais, coin considerável 
número de flliados, ?eja01 manipuladas p-or umã 
minoria dominante, em detrimento da maioria re
presentativa do partido. 

A data 15 de junho de 1988 corresponde a 
30 dias do início_ do período previsto para a Con
venção, qUe ·não sofrerá nenhum embaü1çõ cOm 
a aprovação- da presente emenda, nem mesmo 
nos partidos em- formação, tendo em vista que 
não fíca estabeleclda a exigência de quorum mí~ 
nimo de participaÇão dos filiados. 

Sala das Sessões, 1" de jUnho de 1988.-sena
dor Edison Lobão. 

tMENDA MODIFICATIVA N' 18-A 

D_ê-se ao _art. 12-_ a s~_gu[_nte r~d~Ç~Q;_ 

"Art. 12. Nos municípios_ em que não 
houver Diretório partidário org'àni~do._ iqçlu_
gjve nos-que forem criados clentro dos pr~os 
previstos pelas respectivas legislações esta
duais, a Cõnvenc;ão de que trata o artigo ante-
rior será organizada e dirigida pela Comissão 
Diretora Muniçipal Provisória." 

Justificação 

Acreditamos que a ftxação de prazo para cria
ção de municípios por intermédio do Cõ!lgresso 
Naciomli, é- inOportuna, além de inçonveniente 
e desnecessária. . 

Melhor é atrelar essa consideraç;ão às respec
tivas legislações estad_uais, mais ~propriadas para 
definir e orientar c.ada caso. . 

Por isso, no interesse -de cada EStado Ei 00 res
gÚaido ae :~~~_leg_i~l~ção própfi_a,_ cui_~~_mos· em 
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retirar do Projeto de: L.ei IT'_2Ql-D, a data limite 
estabelecida para Criação dos munidpios. 

Sala das Sessões, 1 o de junho de 1 Q88. -Sena
dor Marcondes Gadelha. 

EMENDAN• 19 

AD art.l3doProjeto_deLeidaCâmaran~26/88-~. 
onde se lê: ''no dia 10 de julho de 1988", leia-se; 
"lO de junho de 1989". 

Justificação 

A substituição de julho por junho de 1989 se 
justifica na dilatação do prazo de filiação e na 
necessidade de as eleições. virem .:u!~r no ano 
vindouro. . 

Sala das Sessões, I' de junho de I 988. __:. Áu
reo MeDo. 

EMENDA SUBSTITITJlVA N• 19-A 

Dê-se ao art. 13, do Projeto de Lei da Câmara 
n<? 26, de 1988, a seguinte redação:--

"Art. 13. Para as eleições de _que trata 
esta lei, o prazo de fdiaç_ã_Q partidária dos can
didatos encerrar-se-á no dia 14 d~ julho de 
19S8." 

Justificação 

Visa esta emenda coropatibilizar este dispositivo 
com a nova redação do art 11, ao qual propu
semos a alteração da data de_inldo das Çon_yen
ções Municipais para 16 de julho de 1988, obejeti
vando racionalizar o calendário eleitoral e melhor 
aproveitamento de prazos, notoriam~te exíguos, 
não se_justificando um hiato de 5 dias eQtre il!i 
últimas fdiações partidárias e as, possivelmente, 
primeiras convenções municipais. 

Brasília, 1? de junho de 1988.-Senador Alfre
doCampos. 

EMENDA SUPRESSIVA N• 20 

Suprima-se o texto do § 39 do art. 14. 

Justificação 

A emenda, com a eliminação proposta, quer 
a manutenção da sistemátic-a da lei na 7.493/86, 
bem interpretada pela Justiça Eleitoral. 
~ coligações não podem representar a fortuna 

das grandes e poderosas agremiações que, uni
das a pequenos partidos, poderão dominar o 
preenchimento das chapas, de modo inteiramen
te desproporcional. 

A lei- estou c_erto- não deve 5:onter fav:oreci- _. 
mentes mas assegurar igualdade de tratamento. 

Saladas Sessões, 1?dejunho.de 1988.-Sena
dor Jamil Haddad. 

EMENDA SUBSilltrnVA N• 20-A 

~ _,39 A CQnvenção do Partido -Polftico po
derá ficar, dentro dos limites previstos neste 
artigo_, qu-a:ntos carididatos deseja registrar, 
antes da votação de sua relação de candi~ 
datas." 

Justificação 

Pretendemos, com a apresentação desta 
Emenda, sirríplificar o processo eleitoral de 1988 
e, para isSo, buscamos inspíi-ãção na Lei n9 7.493, 
de 17 de junho de 1986, que regulamentou as 
eleições reali:z;adas naquele ano; fixando limites 
para o regiStro de candidaturas, por nós conside
radas razoáveis no atendimento das necessidades 
partidárias, e que entendefnos devam _ser aplica~ 
dos ao pleifo deste ano. -

Brasma, 19 de junho de 1988.-Senador Alfre
do Campos. 

EMENDAN•2! 

No art. 15, do Projeto de Lei da Câmara n~ 
26/88 e-201/87, na casa de origem 

_,.Qnde se lê: "até o dia 10 de julho de 1988" 
leia-se: "até o_ dia 1 O _de_junho de 1989" 

---Justificação 

Mais uma vez se alonga o prazo de I 988 para 
1989, alterando-se para junho a data. 

Sala das Sessões, 19 de junho ·de 1988. - Áu
reo-MeDo. 

EMENDAN'22 

Ao parágrafo únicO do art. 15 •. do Projeto de 
Lei da Câmara no 26/88 e_201/87, na casa de 
origem 

- Onde se lê: "até 1 O julho de 1988" por 
"até a mais recente aferição populacional obtida 
pela Fundação Instituto Brasileiro de "Geografia 
e Estatística -IBGE. 

Justfficação 

É necessária a atualização dos dados estatis
ticos para quando as eleições vierem a ser rea1i
zadas. 

Sala das Sessões, 1' de junho de 1988. - Áu
reo MeDo. 

EMENDAN•23 

Ao Projeto de LeJ da Câmara Ir' 26, 
de 1988 (201-87-CD) que estabelece 

_ _normas para a realização das eleições 
municipais de 15 de novembro de 1988, 
e dá ~ptras providências. 

SIJP~l!!_a-se o art. 18 e o~_~§ 19 e2~ d_o ~oj~o. 

Dê-se ao art. 14 do Projeto de Lei da Câmara ___ _ ~ Justi6caç_ão 
n_9 26, de 1988, a seguinte redação: 

"Art. 14. Cada Partido Político poderá re
gistrar candidatos para a Câmara Municipal 
até uma vez; e meia o_ núroerq __ d~ J~Jgares __ 
a preencher. _ _ _ _ 

§ 19 No caso de __ c:_cligação de 2 (dois) 
partidoS esta poderã registrar candidatos até 
o dobro de lugares a preencher para a Cân1á· 
ra Munícipal 

§ 2~ No caso de coligação de 3 _(três) 
ou mais partidos, esta poderá registra'( candi
datos _até o triplo do número de lugares a 
preencher_ para a Câinara Municipal. 

Os preceitos que desejamos erradicar da Pro
posição consagram verdadeiro autoritarismo, 
pois determinam pura e simplesmente a diss_o-
lução dos diretórios municipais que não seguirem 
as ordens emanadas dos órgãos superiores do 
Partido. Todos nóS Sabemos -que ãs- dei-nocracias 
se fortalecem precisamente de maneira invers~ 
~--p~rêCOilizada no projeto, ou seja, consultando_ 
as bases. Não é admissível punir de man~ira tão 
rigores<) _ps correligionários, pelo simples fato de 
defenderem suas posições com coragem e altivez. 

Pedimos, ante o exposto, a supressão dos a1udi
dos dispositivos, em nome da liberdade partidária 
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e dos sadios princfpios que devem prosperar nu
ma nação democrática. 

SaladasSessões,19dejunhode 1988.-Sena-
dor Ed~on1.0bão. -

EMENDAN•24 

Substitua-se·no caput do artigo 18 do Projeto 
de Lei da Câmara No 26/88 e 201/87, na Casa 
de origem, a palavra "dissolução" Por 'íntei'j)e
Iação", passando o § 1 o a ter a segUinte redação: 

"Parágrafo 1 o _Respondida a interpela
ção, no caso de insatis(atória a resposta, será 
possível de dissoli.J.ção, nos termos do art. 
71 da Lei n' 5.682, de 2I de julho de 1971." 

Justificação 

A medida, nos termos em que se apresenta 
no projeto, parece-me imperativa em demasia. 
Daí, atenuarmos, como _medida de prudência, 
substituirmos "dissolução" por "interpelação" e 
somente no caso de insatisfat6da, a resposta, dar
Se a dissolução. _ __ -

Sála das Sessões, 19 de junho de 1988. - Áu
reo MeDo. 

EMENDA SUPRESSIVA_N' 24-A 

Suprima-se o art. 18 e respectivos parágrafos 
do Projeto de Lei da Câmara n9 26~ de 1$88. 

Justificação 

O texto cuja supressão objetivamos, tenta res
suscitar, perigosamente, autêntico resquício da 
volumosa legislação do periodo autoritário, já re
vogada, e não condiz mais com o clima ,atua!
mente vivido em nossas agremiações partiç!árias. 

BrasiJia, 1 ~de junho de 1988.-8enador Alfre
do Campos. 

EMENDA MOD!FlCATIVA N• 25 

Ao art. 21. em vez do termo "determinará" 
redija-se "poderá determinar" 

-- ----Jus~caÇão 

A emenda quer atribuir ao Tribunal Superior 
Eleitoral a faculdcide e não a obrigatoriedade, co
mg parece pretender o texto, de as Mesas Recep
toras contarem -os votos. 

A proposição tem procedência porque a expe~ 
riência nesse sentido revelou o acerto de sua sus
pensão pelo próprio Tribunal que não mais a auto
rizou. 

Sala das Sessões, 1 o de junho de 1988.-Sena
dor Lourival Baptista. 

EMENDA N• 26~~ 

Suprima~se ~ art. 21. 

Justificação 

É a mesma da emenda anterior, de nossa auto
ria, que pretende suprimir do projeto o dispositivo 
referente à ffiaiofia absolutã _e, portanto1 à eleição, 
em dois turnos, para prefeitos e vice-prefeitos. 

SaladasSessões,l9dejunhode 1988.-Sena
dor Humberto Lucena. 

EMENDAN•27 

Substitu_a-se no art. 25, -oii.de se lê:_ "e o ·dia 
seguinte ao da_ eleição", leia-se "e 30- d_~S apóS 
o dia .da eleição". 
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Justificação 

Alongue-se o prazo de reassunção para 30 dias, 
pois não se justifica o abandono da apuração 
dos votos, que ê uma etapa importantíssima das 
elei_ções. 

E nas apurações que, às vezes, se dão .as frau
des eleitorais, que precisam da presença do candi
tado, para que não se torne vitima_. 

Sala das sessões, 19 de junho de 1988. - Au
reoMello. 

EMENDAN'28 

Dê-se ao parágrafo ]9, do art. 26 a seguinte 
redação: 

"Quaisquer prévias, pesquisas ou testes 
pré-eleitorais, somente poderão ser divulga
dos até o dia 25 de outubro de 1988." 

Justificação 

A emenda visa a manter o mesmo praza da 
legislação anterior, de 1985, para as prévias, pes
quisas ou testes pré-eleitorais, isto é, 21 dias. 

Essas consultas de opinião pública são mera
mente orientadoras dos partidos e dos seus res
pectivos canditados, durante as campanhas elei
torais. 

Em todas as democracias do mundo ocidental 
essas consu1tas são natura1mente aceitas por to
dos e, portanto, já se incorporaram ao processo 
eleitoral. 

Ainda mais agora, quando se inclui na lei a 
obrigatoriedade de informações, quanto ao ~río
do de realização do trabalho, aos nomes de bair
ros ou localidades pesquisadas, número de pes
soas ouvidas em cada bairro ou localidade e, bem 
assim, o nome dos patrocinadores do trabãlho. 

Claro que se a nova ConstJ.tuição estabelecer 
a maioria absoluta, se houver dois turnos, o TSE 
regulamentará o prazo dessas consultas no se
gundo turno, naturalmente seguindo o período 
de tempo estipulado para o primeiro turno ou 
até reduzindo-o. 

SaJadasSessões, ~<:>dejunhode 1988.-Sena
dor Humberto Lucena. 

EMENDA N• 28-A 

Leja-se: 
Art. 26 ............................................................................. . 
Parágrafo 1 ~ Quaisquer prévias, pesquisas ou 
testes pré-eleitorais somente poderão ser divulga
dos até o dia 14 de setembro de 1989. __ 

Justfftcação 

As prévias eleitorais, em que pese a sua utilida
de aos postulantes políticos, têm poderoso efeito 
sugestivo ante o eleitorado. Nem todos, porém, 
têm poder financeiro para obter os serviços dos 
organismos que fazem pesquisa. 

Os resultados sendo muito próximos do pleito, 
como é o caso de os resultados serem divulgados 
em outubro, mês que antecede as eleições de 
novembro, esse fato influenciaria as opiniões do 
eleitorado, às vésperas do pleito. 

VtSa a nossa emenda assegurar que o resultado 
das pesquisas seja estritamente informativo, e não 
sugestivo, o que nos parece anti-democrático. 

Sala das SessÕes, 1., de junho de 1988. - Au
reoMeDo. 

DIARIO _[)Q~COI'lORESSO l'lâOOI'W- (Seção 11) 

EMENDAN'29 

Suprimam-se, no parágrafo I<:> do art. 27, as 
seguintes expressões: 

-·•nn períod_o compreendido entre os 9 (nove) 
meses anteriore:s._à data da eleição e o térmi
no do mandato do Prefeito." 

JuStificação 

A emenda pretende manter a nonna de nossa 
L~i d~ Jntrodu_çªo _ao Código Civt1, _pela __ ~_a}_~ 
lei não pode retroagli-. nos seus-efeítos, a não 
ser para proteger o direito adquirido, a coisajulga
da e o atO jurídicO perfeito. 

Sala_ das Sessões, 1 ~ dej1,mho de 19_88. -Sena~ 
dor João Menezes. 

EMENDAN•30 

Ao Projeto de Lei da Câmara n\1 26, 
de 1988, que ''estabelece nonnas para 
a realb:açáo das eleições municipais de 
15 de novembro de 1988 e dá outras 
providências." 

Suprima-se, o caput do art. 27, as expressões: 
..... designar, readaptar ... " e ".wou proceder a quais· 
quer outras formas de provlmento ... ". 

Justificação 

Não tem sentido proibir "designação" e "rea
âaptação" de seiVii:Jores. Não é por aí que cami
nha a manipulação eleitoreira. lsso apenas preju
djeãria 6 interesse legal e legítimo dos próprios 
seiVidores públicos, de terem situações corrigi-· 
das. 

O mesmo vale para "outras formas de provi
mento'.'~ O que deve ser -iedado é o que já está 
nas palavras iniciais: "nomear, cOntratar e admi
tir". O restante só traria prejuízos aos atuais servi
dores. São expre_g;ões superabundantes. 

Sala aàS SessõeS; 1"' de junho de 1988.-Sena
dor Jutahy ~ilalliies. 

EMENDA WBSTITUTIVA N• 31 

Substitua-se no § 1 ~ do art 27 a expressão 
"'no período compreendido entre os 9 (nove) me
ses anteriores à data da eleição e o término do 
man~to do Prefeito" pela seguinte expressão: 

"no período compreendido entre a data 
da publicação desta_lei e o término do man
dato do Prefeito." 

J~~cação 

A emenda pretende compatibilizar o texto do 
§ ]9 do Projeto com _o do caput. As nulidades 
devem ser previstas de modo igual. A proibição 
deve ter por termo inicial, como é lógico e da 
tradição, a publicação da. lei. Do contrário, ela 
viria atingir retroativamente atos praticados sob 
o impérlo da lei. 

Sala das Sessões, 1 ~de junho de 1988. -:-Sena~ 
dor Jamll Haddad. 

EMENDA ADITIVA N• 32 

Acrescente-se ao § 29 d9 art. 27 um inciso llJ, 
com a seguinte redação: 

"Art. 27. .. ........................................................ . 
§ 2• ......................................... _ .......... ..::. .• 
!- ....................... "''""""""""""""""""""""""" 
11-: .......................................................... , ........... . 

III- provimeri.to, a qualquer título, de car
gos, por motiYo de caJamidade pública ou 
necessidade absoluta da sa,úde pública." 

Justificação 

As_ exigên<:ias advindas dos casos de <:alami
daqe pública ou aquelas impostas pela saúde da 
população não_ podem deixar de ser ex<:epcio
nadas das proibições do_ projeto. São_ situa__ç_ões 
que ficam a depender de_ ocorrências que podem 
~r_ lugar. ~í, a emend,_a. 

Sala das Sessões, 1 ~de junho de 1988.--Seita
dor Jamll Haddad. 

EMENDAN•33 

No art. 27 ln fine onde se lê: "poder público·•, 
leia-se: "'poder público municipal". 

Justlllcação 

A eleição sendo __ m_u_nicipal, a proibição- deve 
se cingir à órbita do poder público municipal. 

Saladas Sessões, 1<>d.ejunho_de 1988,-_Sena
dor Leopoldo Peres. 

EMENDAN•34 

No art 27, onde -se iê: "servidor público",leia-se: 
"servidor públicO municiPal". -- -

Justificação 

Se a eleição é munlcipal a proibição contida 
no dispositivo deve-se referir apenas ao servidor 
público_ municipal. 

Sala das Sessões, 19 de jut1ho de f 9aa: -sena~ 
dor Leopoldo Peres. 

EMENDA N'35 

Suprimam-se oS par~grafos e itens do art. 27 

Justlficaçãg, 

Trata-se, na espécie, de erradicar da lei dispo
sitivos de (;Unho ~minentemente desnecessário, 
cujas prescrições retroagem, afetando, de_ ma· 
rieir_a decisiva,_a atuação dos atuais prefeitos. 

Vale ressaltar que os atas_ que se pretende anu
lar tomam quase inoperante a figura do chefe 
do ExecutlV9. m_ugidpai, impedindo-o, inclusive, 
de coibir mu.itos tipos de abuso de_ seus seiVido
res, podendo acarretar a queda_ de seiViços públi
cos indispensáveis à população. Além ~o mais, 
trata-se na espécie _de _anular atoS ciue a leil não 
proibia e, portanto, perfeitamente legais. 

Por todo o exposto, contamos que a nossa su
gestão será acolhida. 

Sala das sesSOeS, 1 ~ de}uilhõ de-198'8.-,_sena
dor Gerson Camata. 

EMENDAN•36 

O § 29 do art. 27 passa a ter a seguinte redação: 
Art. 27. . ................................................. ---. -· 

................................. --.. ------·~:::::: 
§I' ............................. ~== 

..... § .. 2;···:A;'·~~d~~~·d;ste- arugO Ttão ~ilgem 
atas: 
I- çie nomeação de aprovadoS em concurso 

público ou de ascensão funci6rlaJ; _ 
Jf_...,....de- nom®_ç~p o)J exqnera,_,ç:_ã_o_,de ç_argos 

em comissão e_design~ção ou disp~nsa de função 
de confiança; 
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m-decorrentes de lei estadual, ainda que 
àprovada nos períodos proibitivos estabelecidos 
neste artigo.-

Justificação 

É evidente que a decisão_ colegiada das casas 
do Parlamento estaduais, tomada através de lei, 
não pode sofrer tal tipo de proibição, o que seria 
o mesmo que tirar delas _uma das suas !J18fs im
portantes funções. que é a de legislar sobre maté
ria de sua legitima competência. 

Sa1a das Sessões, 1 ~de junho de 19~8. -Seriã,~ 
dor Jutahy Magalhães. 

EMENDAN•37 

Art. 27. . ........... ..:--···-----···--· 
'§ 29 As vedações deste artigo não atingem 

os ates de: 

1- ·························-····--·····--··--11- ..................... _______________ _ 

m- nomeação para cargos da Magistfatw:a_, 
do Ministério PúbUco, de Procuradores do EstadO 
e dos Tribunais e Cónselho.s ele Con~s. 

Justificação 

Devem ser excltúclos d;;:~. vedação prevista neste 
artigo a Magistratura, o Ministério Público, os Pro
curadores do Estado e os rneoobrps d.o~ Tribunais 
de Contas e ConSelhos de Contas, est,es existentes 
em, pelo menos, nove unidades federativas. 

Segue-se, assim, uma tradição sempre respei
tada pela legislação pertinente. 

Sala das Sessões, }9 dejunho de 1988.-Sena
dor Mauro Benevides. 

EMENDA N• 37-A 

Suprimam-se os parágrafos e itens do art. 27 

Justlficac;ão 

Trata-se, na espécie, de erradicar da lei dispo
sitivos de cunho eminentemente desnecessário, 
cujas prescrições retroagem, afetando, de ma
neira decisiva, a atuação dos atuais prefeitos. 

Vale ressaltar que os atos que se pretende anu
lar tomam quase inoperante a figura do chefe 
do Executivo municipal, impedindo-o, inclusive, 
de coibir muitos tipos de abuso de seus servido
res, podendo acarretar a queda de serviços públi
cos indispensáveis à população. Além do mais, 
trata-se_ na espécie de anular atas que a lei não 
proibia e, portanto, perfeitamente legais. 

Por todo o exposto, contamos que a nossa su
gestão será acolhida. 

Sala das Sessões, }9 de junho de 1988. -Sena
dor Gerson Camata. 

EMENDA ADITIVA N' 37-B 

Dê-se a seguinte redação ao_ caput do art 27 
do Projeto de Lei da Câmara no 26/87 (na Casa 
de origem): 

"Art 27. São vedadas e ~n~lderados 
nulos de pleno direito, n~o gerando obriga
ções de espécie alguma para a pessoa jurí
dica interessada, e nenhum direito para o 
beneficiáriO, os atos que, ho J>érfodo com
preendido entre a data d_a publicação desta 
lei e o término do mandato do prefeito do 
município, importarem em nomear, contra
tar, admitir, designar, readaptar servidor pú
blico,-estatutário ou não, 01,1 proceder a quais
quer outras formas de provimento da Admi-

DIÁRIO. DO CONGRES§O NACJONAL (Seção II} 

nistração direta e nas autarquias, nas socie
dades de economia mista, empresas públi
cas e fundações, instituídas ou mantidas pelo 
poder público municipal." 

Justificação 

A presente emenda objetlvã resguardar os inte- . 
resses dos Estados e da União_ em face de um 
processo eleitoral restrito exdusiva.meilte ao" m-u
nicípio. 
_ Brasília, 19dejunhode 1988.-SenadorAifre

do Campos. --

EMENDA 5(]8SilllffiVA N' 38 

Dê-se ao_in<:iso m do art 28 a redação seguinte: 
"Art. 28. _: ·-··············---~~-·-······-··..:; 
1- ·······-·-·-· '"-·-·---·---·--·

·---[- ············--···-·-· ·-----···-------··-··· 
UI-na distribuição do tempo a que se 

refere a alínea a do inciso anterior, a <:oliga
~o equipara-se _a um Partido, observando-se 
nesse caso o_iimite máximo de 7 (sete) minu
tos: qualquer que seja o ndmero de Partidos 
que a integrem;" 

Justificação 

O t~o do~ Projeto, além de injusto, não é prátl- · 
co. Uma vez que as coligações são admitidas, 
elas devem t~r assegurado maior tempo que o 
11arantido aos Partidos indivictyalmente.-

.Sala das Sessões, 19 dej1,1p.ho de 198& ---:-Sena
dor Jamll Haddad. 

EMENDA No 38-A 

O itein II do art. 28 passará a ter esta redação: 
"11- aJustiça EJeitoral distnbuirá os horá

rios reservados entre todo.s oo. Partidos políti
cos que tenham candidatos registrados, esta
belecendo-s_e a_todos o mesmo número-de 
minutos do tempo destinado à propaganda 
de que trata o inciso anterior." 

Justificação 

Suprimindo-se a discriminação de propordo
nalidade, passa-se ao tratamento igualitário a to~ 
dos os partidos, o que nos parece bem mais justo. 

Sela das Sessões, l~dejunho de 1988. -Áu
reo MeDo. 

EMENDA N• 38-B 

Emenda supressiva parcial ao inciso DI do art. 
28. 

O inciso UI do art 28 seja mantido até a palavra 
"integram", onde haverá ponto final, suprfmin-· 
do-se o restante. 

Justificação 

Pelo mesmo motivo da emenda anteder, enten
demos que se deve dar tratamento democrático 
e igualitário às alianças partidárias. . 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1988. -Áu
reo .MeDo. 

EMENDA WPRESSIVA I'Í' 38-C 

s""uprima-se a exj:)rejisão "à noite" cOnstante do 
inciso I do artigo 28 do Projeto de Lei da C!mara 
n• 26/1988 (n• 201187, na casa de origem). 

Junho de 1988 

Justificação 

A presente Emenda visa tão~somente suprimir 
uma expressão redundante:Já que o horário esta
belecido se identifica individualmente-com o pe-
ríodo noturno. . 

Brasília, J9dejunhode 1988.-SenadorAlfre
doCampos. 

EMENDA N•39 

Emerida supressiva parcial ao inciso m do art. 
28. .. . . 

O indso m do art 28 seja mantido até a palavra 
"integram", onde haverá_ ponto final, suprimin
do-se o_ restante. 

~-~éa~_ã~ 
Pelo mesmo motivo da emenda anterior, enten

demos que s_e deve dar tratamento dem_ocráti~o 
e igualitário às alianças pa1?árias. _ - . 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1988. - Au
reoMello. 

EMENDA N• 39-A 

Ao art 28. . . 
Suprima-se o inciso IV desse artigo. 

Justlftcação 

Pelos motivos da emenda anterior, en,te[_d~!llOS 
não se jll$tlficar á distribuiçãO do tempo com pra
zo fiXo em lO de julho de 1988. 

Sal~ das Sessões, 19 de junho de 1988. - Áu-
reo M.ello~ -

EMENDA N' 39-B 

_ Dê.-se ao itero I, do art. 28 a seguinte re_das;ão; 

"Art. 28 ···--··-··-··--·--·-~ 
item 1- todas as emissoras do País r_eser

varão nos 45 dias ãnterlOfes ào_pl~itÕ_ 60 mi
nutos diários para a propaganda, a Serem 

-divididos entre os Partidos que tiverem repre
sentantes ou na esfera Federal, ou na Esta
dual, ou na Municipal, devendo a metade do 
tempo (30 minutos)_ ocorrer ·no períoct'õ entre 
as 20:30 horas _e 22:30 horas;" 

Justificação 

EntendemoS que em Se tratando de eleições 
restritas à área M_ynicipal, uma hora de propa
ganda será suficiente, inclusive, evitando que a 
população saturada pelo eventual excesso de 
tempo desligue seus aparelhos, o que iria causar 
efeito contrário ao que se objetiva atingir. 

Quanto ao direitó.à_divisão do tempo destinado 
à propaganda, nada de mais justo, que destiná-lo, 
apenas, aos Partidos que contem em seus qua
dros com representantes federais, estaduais ou 
municipais, uma demonstração de que, realmen
te, contam com o respaldo de uma razoável pa,r-
cela de eleitores. _ 

Sala das Ses.sões, 19 de junho de 1988.-Sena
dor Racldd Saldanha Derzi. 

EMENDA N' 39-Ç 

supnrnam~se o _art. 2~ e seus parágfâ[OS; 
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Justificação 

Não se compreende que pessoas que não se
jam c,andidatas ocupem o horário, já de si exízuo, 
destinado aos que postulem eleição. _ -

Sala das Sessões, J• de junho de !988. - Au
reoMeDo. 

EMENDA N• 39-D 

Dê-se ao § 19 do art. 29 a seguinte redação: 

"Art. 29 ........................... - .. --' 
§ }9 A propaganda partidária ou eleitoral 

feita através do rádio ou da televisão_. no ho_rá
rio gratuito concedido aos partidos, indepen
de de censura, ficando cada. candiQ.a.to_ ou 
representante partidário responsável, na for
ma da lei, por seus atos e_ palavras." 

Justificação 

A Constituição que está sendo elaborad.a ~Vni
nou toda a censura. Faz parte da vida democrática 
o pleno exercício da palavra, guardados, evidente
mente, os limites previstos na legislação ordinária. 
Submeter os pro-gramas partidários ou a propa~ 
ganda eleitoral à censura dos juízes eleitorais 
constituí verdadeiro cerceamento da _livre mani
festação a que têm direito os candidatos. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1988. - Ra
chld Saldanha Dersl. 

EMENDA N' 40 

"SUprima-se o art, .33 do projeto, renume
rando-se os demais." 

Justificação 

VLSa a emenda a erradicar_ do texto do projeto 
preceito que discrimina de- maneir~ ·ver_da~eira
mente odiosa uma das profissões mais laboriosas 
e úteis da sociedade brasileira. 

Com efeito, a prevalecer o citado_ dispositivo, 
o profiSsional de rádio e televisão que se S?l_ndi
datar ficará impedido, durante longo período, de 
exercer sua profissão, afetando, com iss_o~ a_té o 
sustento de sua família. 

Vale aduzir que o direito de se çCIDàiQo:tJ<l( é 
extensivo a todo brasileiro e dele privar os referi
dos profissionais consagraria verdadeiro absurdo. 

Para que se tenha uma idéia Qe quanto a me
dida em tela é iníqua, basta referir que o próprio 
dono da rádio ou televisão poderá participar do 
pleito, sem qualquer restrição, e que o senador 
ou deputado que se candidatar a prefeito conti
nuará tendo seu nome veicl,lla.do, em rede na,cio
nal de rádio, pela Voz do Brasil. 

Consideramos, destarte, que a emenda ora pro
posta encontrará a mais ampla acolhida dos no-
bres colegas. _ _ __ _ ____ _ 

Sala das Sessões,J ~ de junho_ de '988. -~c;ier
sonCamata. 

EMENDAN'41 

Suprima-se o art. 33cdo Projeto_ de Lei da Câma-
ra n~ 26, de 1988. ----

Justificação 

Trata-se de discriminação inqualificável contra 
a classe de comunicadores de audiovisuais. Os 
médicos, adgovados, engenheiros, todas QS pro
fissionais continuam exercendo atividades. Por 

que os radialistas e profiSSionais de TV não podem 
trabalhar? 

Sala das Sessões, 19 de junho de 198K--ÁU
reo Mello. 

EMENDAN•42 

Suprima-se o art. 34 do projeto. 

Justificação 

Não há qualquer razão para remunerar as emis-
~59-~- d~- _rádio ~ de TV 22LS~~reJ11.__Earte _de 

Seu-feinpo para a propagãrldã. eleitOraCE -pi=&iso 
não ·esquecer que elas são concessionárias. do 
Governo e ã ·prestação--de_ um ·serviço público 
se enquadra, Perfeitamente, no contexto de sua 
miSSãci-de bem ·servir aó Pafs. -

Sala das Sessões, -19 de junho de 19_88:::.,.... Oer
sonCamata. 

EMENDA SUPRESSIVA N' 42-A . . . 

Art. .34. .. ....................... ______ _ 
Cancele-se. 

Jus:tffi_cação 

Na tnbuna. 
Sala das Sessões, 19 de junho de 1988. - Nel

son Carneiro. 
.. .. ·-- - ·---~~of._N:_4?~~~-

Substitua-se, no art. 35, a expressão "15_ ,de 
novem~ro de 1988" por "15 de novembro de 
1989". 

Justificação 

As eleições ~~nidp~is de~e-rão- ocorrer em 
1989 ... ·:. ·- ·.0 . "·' •.. · • . • . 

Sala das Sessões, 1 ç de junho de 1988. --:- Áu
reo MeDo. 

EMENDAMODIFICATIVA N• 43 

- Dê-se ao artigo 37 a seguinte redação: 

~.0 T!tt?_un~ S\.lperior Eleitoral expedirá ins
truções para o fiel cumprimento desta lei, 

__ indusivg -ª@.ptando aos dispositivos consti
--~~c!onai~ as_ regras p_a~a as_ el~ições deste 

ano." 

Justificação . 

A emenda objetiva conferir ao Tribunal Superior 
Eleitoral atribuições para regulamentar algumas 
modificações que a nova Constituição venha a 
.estabelecer. 
. SaJadasSessões,Pdejunhode 19_88.~Mar-
ci>Madel. · 

EMENDAN•44 

Acrescente-se onde _convier no Projeto _de Lei 
_ da Câmara n9 26, de 1988, o segUfnte artigo: 

-~. "'"'Att. lenâo em--vista a prorrogação 
concedida. pelos arts. 11 e 13, fica, igual
mente, dilatado até 15 de julho de 1988, o 
prazo para a transmissão gratuita, pelas em
presas de rádio e televisão dos programas 
pi:utídários, referidos no art. 118 da Lei nç 
5.862; de 21 de julho de !971." 

Justificação 

P---ºI'..JJ.ma .. QU.e"stão de iSonomia e até de lógica, 
consideramos justo que se dê aos partidos o direi
tO de- cóntin\Jarenf com a divulgação pelo rádio 

e pela televisão de_ s_uas respecttvas programa
ções, uma vez que se dilatou o prazo previsto 
para a escolha de candidatos e para a -fifiãção 
partidária. 

Vale ressaltar que a proirogã.Ção--Pleiteada em 
nossa emenda só terá efeito para as eleições mu
rúcipa(s de 1988 e tendo em vista a circunStância-
de que a _escolha dos candidatos_ só se realizará 
em 15 de julho, nada obstando, -portanto, que 
se prossiga com a difusão dos PrciQiãffias Pciitídà
r!s>S· Cl,lja if!l_po~_t!9_~ ~leQ_~_I:S_Ugõ_ª~o__E~E-i!J! lJ!d!! 
das agremiações políticas, dispenso-me, por dis
piciendo, de _enfatizar. 

Conto,- arite o exposto, com o decidi CIO apelo 
dos nobres colegas para a aprovaçã-o ·da fnedida. 

Sala-das Sessões, )9 de junho de 1988. --Áu-
reó Mello. -- -- -

EMENDA ADmYA N• 45 

Inclua-se, onde convier: 
O .!)r\. M d.a Lei n.•_ 5,6~ a~ :n detJ,iilho de 

1971 passa a ter a seguinte redação: 
Art. 64. O ddadãci lnscrever-se-á no diietório 

do município em 'que_ for éteitor, recebendo, no 
ato da inscrição, gratuitamente, se o solicitar, um 
exemplar do estatuto e programa do partido. 

§ 19 Ê facultada a filjação do eleitor perante 
· · o diretório regional ou O diretório nacional . 

§ -:29 O _cidadão pode entregar o seu pedido 
de __ filiação, em três vias, no Cartório Eleitoral onde 
é eleitor. O_ Çartóri_o_EleitOral-enc~minhará_,__no 

" diã -seguint~-ao ~o _ricebtmEmtO, -uma~a. à ÇOrTiis
são executiva do partido respectivo< Se a __ comis
sãQ exe®va não se_ pronunciar dentro de cinco 

-dias do recebimento consiâe-rar-se-á deferida a 
filiação. 

Justificação 

A emenda restaura a filiãção perante o diretório 
regional que foi revogad~ pelo veio ao Projeto 
de te i 37/79 TCN) que deu origem à Lei n•.Jic76.7 
de 20 de dezembro de 79. 
- E ainda: faculta ao cidadão entregar o seu pedi

do de filiação, diretamente ao cartório eleitoral 
para não ser vítima de expedientes destinados 
a tomar' inviável a sua candidatura. 

Sala das Sessões, I' de junho de 1988. '--Mar
coMacld. 

. EMENDA i; e 46 

lildua-Se, onde couber: 

"Art. O Tribunal Superior Eleitoral po-
derá complementar a disposto nesta lei, atra
vés de Instrução Normativa, sobretudo para 
cumprimento do que for estabelecido na no
va Constituição Federal a ser promulgada 
pela Assembléia Nacional ConStituinte." 

_ J_ustiflcação 

A emenda destina-se apenas a enfatizar uma 
-coinj::letêricia legal do Tribunal Superior Eleitoral, 
sobretudo, face à próxima promulgação- da nova 
Constituíção Federal. 

Assim, por exemplo, questões como a maioria 
absoluta para a eleição de prefeitos e vice-pre
feitos, o prazo no domicílio eleitoral, que ainda 

-estão penderrtes de decisão final, poderão ser defi
nitivamente ~larecidos e disciplinados. 

Sala- das Sessões, 19 de junho de 1988. -
Humberto Lucena. 
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EMENDA ADITIVA N' 46-A 

Onde conyier:_ . 
Art. As juntas receptoras_ serão também jun-

tas apuradoras. 

Justificação 

Na tribuna. 
Sa1a das Sessõ~s, 19 de junho de 1988. - Nel

son Carneiro. 

EMENDAN'47 

Ao Projeto de Lei da Câmara no 26, 
de 1988 (201187-CN) que estabelece 
normas para a realização das elelçOes 
municipais de 15 de novembro de 1988, 
e dá outras providências. 

Inclua-se onde_ convier o seguinte art.: 

"Art. Para efeito das eleições regidas pe-
Ja presente lei, o domicílio eleitoral, _será de 
apenas um mês." 

Justificação 

A Constituição que está sendo elal;lora4a reme
teu o assunto à_lei ordinária. Acontece que estão 
marcadas eleições para esse ano e devemqs, con
seqüentemente, disciplinar a rifatéria, até que um 
estudo mais aprimorado determine a-elaboração 
de diploma, que dê solução mais permanente, 
ao Instituto do domicilio eleitoral. 

Sala das Sessões, 1 ~ clejunho de 1988.-Ger
sonCamata. 

EMENDAN'48 

Restabeleça-se o art:. 18 do projeto original da 
Câmara dos Deputados. 

Sala das Sessões, 1 ~ de junho de 1988.-<;ar
los De'CarH. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Car
neiro para justificar duas emendas de sua autoria, 
conforme seu desejo, as de n~~ 42._-~ e 46-A 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- R.J. 
Para justificar. Sem revisão do orado(.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, a primeira emenda -
e pela leitura vejo que há outras no mesmo senti
do, urna delas é de autori_a do nobre Senador 
Gerson Camata ---:- visa excluir do projeto o art:. 
34. 

Não se compreende que o Poder ExecUtivo, 
que autoriza a con.cessão _:c;le rádio e ~elevisões, 
possa, ao seu critério, editar normas regulamen
tando o modo _e.a forma de ressarciment9 fJscal 
a essas emissoras. 

Ora, Sr. Presidente, são poucos dJas e poucas 
horas destinadas à propaganda eleitoral. Por que 
o Poder Público vai ressarcir _essas empresas? Não 
há razão alguma que justifique esse ressarcimen
to. Daí a exclusão do ar:_t. 34. Pela leitura feita 
pelo ilustre Secretário, Senador Francisco ~ollem
berg, notei que havia outra no mesmo sentido, 
já que esse aspecto feriu não s6 a minha atenção 
como a de outros ilustres membros desta Casa: 

Outra emenda é a aditiva. Todos _sabemos o 
que é uma eleição e o que é uma apurãção. se 
é a junta receptora que faz a pr6pria apuração, 
é muito difícil haver fraude_,. inclusive porque a 
fraude não pode ser cometida naquele mome~to 
em que estão todos os fisqtis e,sperando o resul-
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tado da apuração. Por que, então, delegarmos 
isso às Mesas Receptoras? _ 

TenhO umã eXperiência àessa faculdade que 
se dá aos Tribunais. Fui ao Tribunal Eleitoral do 
Rio de Janeiro sustentar que a9 menos na Capital 
as Mesas Receptoras se convertessem em cwura
doras, mas o Tnbunal negou e, depois, ~orno 
era nátural, foram todas para as juntas apura
dóras- onde é muito mais fácil haver fraudes. 

corlio a eleição munícipal, pelo projeto, vai ser 
realiMda em 15 de novembro, e há até, em vários 
municípios, a possibilidade de segundo turno; se 
vingar o texto ptoposto, não há nenhuma razão 
para que a junta apuradora não seja aq_uela q~e 
recolheu os votos, porque todas as atençoes estão 
voltadas para aquele resultado. É m~ito difícil_ mul
tiplicar-se à fra_ude por oito, por dez, por vinte 
urnas, ao mesmo tempo. No entanto, se cada 
uma for apurada isoladament~. surgirão os pro
blemas e as fraudes. 

De modo que a junta rec;eptora deve ser ajunta 
apuradora, pois facilitei, dá imediatamente o resul
tado. Os recursQS aca&e êxistentes serão exami
na,dos pelo Tribunai Daí eu esperar que· este Ccr 
lendo Senado Federal acabe por aceitar as duas 
emendas: uma é a favor do fis.Co. Por que o fisco 
vai. pasar as empresas de rádio. e de. televisão, 
que· são concessionárias do_sefyiçopú):)lico e não 
vão mais irradiar programas de horas dos parti
dos? EsSeS programas estão súsp~nsos. Somente 
durante Wn pequeno prazo, du~ante algumas pe
quenas horas, elas divulgarão a propaganda elei
toral. Não há, portanto, motivo para ressarcimento 
nenhum. A segunda é no sentido de que não 
há nada mais prático do que a junta receptora 
ser ao mesmo tempo a junta apuradora. 
-São estas, Sr. Presídente, as razÇ)es que_ me 

. levaram a oferecer estas duas_ emendas, qu~ espe
ro sejam acolhidas pelo relator e acolhidas, igual
mente, pelo ple_nãf!o. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Com éJ palavra o nobre Senador Carlos Oe'Carli, 
para justificar a Emenda n9 48, de sua autoria. 

0 SR. CARLOS DE'CARU (PMDB - AM. 
?ªn~.justificar. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores: 

Pro(?onho que retOme o art. 18 da proposta 
orlQii1a1 da Câ111ar?l Municipal. A etnenda.vlsa fazer 
com que 

"Ú órgão Partidário municipal qUe, em 
suas convenções para a escolha de candi
datos ou para deliberação ·sobre coligação, 
se opuser às diretrizes legitimamente estabe
leddas pelos órgãos superiores do Partido, 

_ ser~ passível de dissolução, nos termrn1: pre
vistos no art. 71 da Lei n~ 5.682,-de 21 de 
julho de 1 ~71, aplicada mediante deliberação 
tomada por maioria absoluta dos membros 
da Comissão Executiva Regional ou Cernis~ 
~o Regional Provisória." · 

Visa-se, Sr. Presidente, evitar que Partidos com 
fundo ideolóQico - como é o ç_~ do PT çu 
do PTB; o PTB é um Partido trabalhista criadO 
há 40 ou 50 anos dentro de uma. programação 
séria, voltado exduSiVamente pârã o trabalhismo 
- não Sirvam de legendas de aluguel~ le_gendas 
qt!_e1 duran~~ o pe_riodo ~e disputa munlcipal,_ve
hham a ser·usadas por pessoas qúe tenllain sido 
r~eitadas. pelos g[.aftdes Partidos nas suas con-

venções para se elegerem ou para disputarem 
a eleição e, depois das eleições·, retomarem _para 
os seus Partidos de origem. - - -

Para evitar isto, proponho que o art. 18 seja 
mantido na forma proposta pela Câmara dQs De
putados. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa-se à discussão do Projeto, do substitutivo 
e das emendas. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar 
Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para discutir. 
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

De pronto expresso a minha opinião. LamentO 
não Ver aqui no plenário o Senador José fogaça, 
a quem gostaria de elogiar pelo seu trabalho de 
fôlego, que resultou neste substitutivo. 

Sr:s~Senadores, defendo a agilidade processual 
e logística das eleições municipais. Em assim o 
fazendo, Sr. Presidente, sou daqueles que en~n

- dem que o Senado Fed,eral deveria aprovar o Pro
jeto como veio da Cãmª_r~ dos Deputados. Ba

. seio-me, inclusive, nas próprias palavras inicfais 
do_ily_$e e nobre relator, Se_l)ador Jos~ Fogaça. 

Sr. Presidente, no S~J'lado da RepúbliCa 6 cami
nho regünental é mais fácil de ter uma tramitação 
-hoje já ouvimos uma voz defendendo a prorro
gação dos mandatos - mas já é complicado. 
Encerráda a discussão; V. Ex" terá que colOcar 
- creio eu, salvo melhor interpretação por parte 
de V. E.X':' - O projeto em votação no regime 
de urgência ur9entíssima; qualquer Senador po
derá pedir a verificaç;ão; não havendo número, 
estará interrompida a sessão. Aprovada a urgência 
urgentíssima, o Projeto terá que ser encaminhado 
à Cõffiissão'êle Constituição e Justiça, cUjo Relator 
terá que dar parecer sObre as emendas, o Projeto 
e o substitutivo. O Projeto terá que vol~r, após 
a Comissão de Constituição e Justiça, ao nobre 
Relator, para que examine as emendas, quando, 
então, entraremos na fase defmitiva de exame do 
substitutivo, caso· ele permaneça, ou do Projeto, 
caso caia o sub_stitutivo. 

Ehtão, vejam V. ~. Srs. Senadores,- O ritual 
fegimenial dificulta os nossos trabalhos. 

Aqui volto a dizer que me baseio nas palavras 
do ilUstre Relator, quando S. Ex' diz __,.. e anotei 
____.; que o ptoblema é p·olítico. · -_ -
· Chamaria a atenção dos prezados companhei~ 
ros do Senado. 

Ve}Õ ·aqui o SénadofJosé f9gaça, e, antes de 
mais nada, quero dizer que prestei -inicialmente 
;;~;V. Ex• os me\is elog]os_pelo seU 4'ét_balho, pela 
sua inteligência e pela sua dedicação, apesar de 
eu defender a t~S~ de que deveríamos aprovar 
o _projeto da Câmara dos Deputados, para dar 
mafor rapiàez e evitar aqueles que defendem a 
prorrogação dos mandatos, enViariâOesse proJeto 
a Sua ExcelênCia o Senhor Presidente da Repú
blica. Não deixo de fazer ã V. Ex" os elogios mere
cidos. 

Baseei-me, dizia eu, logo no iníci~, em algumas 
palavras de V. EX',.que me convencera·m da argu
mentação que exponho, neste mom~nto, ao Se
nado da República, quando V. Ex~' disse: "a ques
tão é política, -a questão não é regimental". 

Ela é um pouco regimen~l, porque bastaria 
que, daqui a pouco, pedíssemos verificação e a 
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sessão seria interrompida. Imaginem, aqui, no Se
nado da República! E na Câmara dos Deputados? 

E V. Ex", Senador José Fogaça, ainda.foi além: 
"É preciso haver vontade". E qual é a vontade? 
A vontade de realizar_ eleições, _a_'!lontade política. 
V. Ex!' foi muito mais à frente, quaridQ disse:_"pre~ 
servar o direito de voto". 

Eu me recordo, Senador Jo_sé Foga_ça, Srs. Se
nadores, nobre Presidente, que, em 1980, o Sena~ 
dor Mendes Canale e eu - vejà, nobre Relator 
-tivemos que recorrer ao Supremo Tribunal Fe
deral contra a prorrogação de mandatos de prefei
tos e vereadores, que, à época, também ninguém 
acreditava que se fosse pio-césar. No entanto, 
a prorrogação processou-se. Fomos ao Supremo, 
e o Supremo, numa dedsão à época, disse que, 
"por conveniência do regime", essa prorrogaçiiro 
tinha que ser mantida como -foi aprovada pelo 
Congresso Nacional. 

É por Isso_ que insisto, Srs. Senadores, que de
veríamos aprovar esse Projeto__ como veio da Câ
mara dos Deputados. 

Dir-se-á, Sr. Presidente- e aí estamos de acor
do- que, se a nova Constituição não for promul
gada até novembro - eu dizia isso há pouco 
ao Senador Alfredo Campos, que~ por ser jurista, 
por ser advogado, conhece mais do qu_e _eu a 
ordem constitucional braSileira, evidentemente, 
com -a Constituição- atual, a Constítuíção vigente, 
as eleições estarão marcadas, teremos eleições. 
Não há como haver eleições, a não se~ em dois 
casos, Sr. Presidente: que_ o Congresso Nacional 
viesse a aprovar a prorrogação dos mandatos dos 
prefeitos, nobre Senador José Fogaça; ou, então, 
que a nova Constituição, se promulgada, conti
vesse, nas Disposições Transitórias, a prorroga
ção dos mandatos dos prefeitos. Caso contrário, 
não há como_ o próprio Tribunal Superior Eleitoral 
- e estranhamos, se é- verdade - ter dito que 
não pode realizar eleições. Ora, o TSE sabe que 
a Constituição vigente preconiza a eleição de pre
feitos e vereadores; determina o prazo para que 
esses prefeitos, a partir de janeiro do ano que 
vem, sejam substituídos ab'avés das eleições de 
15 de novembro deste ano. 

Portanto, Sr. Presidente, se defendemos- -c__o
mo disse o Senador José Fogaça e acfea:Jto-C[ue 
este também seja o pensamento de S. Ex~ e da 
totalidade da Casa, com _raríssimas exceções -
defendemos as eleições municipais, por que não 
aprovar o projeto que veio da Câmara doS Deputa
dos, rejeitando, infelizmente, neste caso, o substi
tutivo do Senador José Fogaça e todas essas 
emendas que aí estão? O Senador Alfredo -cam
pos, Presidente da Comissão de Constituição de 
Justiça, indicou- parece-me que já indicou -
o Senador Qd Sabóia de __ Cãrvã:Iho_ p-ara se-r o 
Relator, e S. Ex" não poderá, aqui, Do plenário, 
em 2 minutos, dar o parecer sobre mais de 50 
ou 70 emendas. Duvido que S. EX' possa fazê-lo 
em sã consciência, dentro da sua característica 
de um homem analítico, de verificar quais as ra
zões que levaram os Srs. Senadores a ãpreseiltar 
esse número de emendas. S. Ex- vai pedir prazo 
regimental. Possivelmente o Senador Alfredo 
Campos e V. Ex!', Sr. Presidente, terão qUe- lhe 
dar, no mínimo, duas horas, de &:ardo com _o 
Regimento, se a matéria- chamo a atenção dos 
nobres Senadores - for _aprovada em regime 
de urgência urgentíssima. 

Sr._.Piesidente, pode- nãO ser o ideal o Projeto 
queVeio.da Câmara dos DejmtBdos, e o Senador 
José Fogaça o disse_ claramente da tnbuna. S. 
Ex" tentou, dentro do possível, melhorar _o Projeto 
oliundo da Câmara. Estamos cientes e conScien
tes disso. Mas qual é o caminho mais rápidO para 
acabar com essa idéia prOrrogadoniSta ·que hoje 
já começa a imperar nc:i País? E aprovar o Projeto 
oriu:ii.do da-Cârriafã doS DeputadOS:A(jui, no se
nado, Sr. Presidente, basta __ qu_e qualquer Senador 
queiraJazer uma obsq-ução, e, de acordo com 
o nosso Regimepto, poderá fazê-lo. Em verdad~. 
esse Senador poderá ser vencido _mais à- frente, 
mas poderá fazer essa obstrução. Aprovado o 
sub~titutivq -~mais algurri~s ~lTJend~, ·se forem 
-aprcw-aaas,- fetói"hé.iri à Câmara dos DepUtados, 
Sr. Presidente, e o Senador José Fogaça disse 
que esse :projeto -_ e s~ ~ me corrigirá; se eu 
estiver errado- ficou sob exame da Càrnarà dos 

. DeputadoS desde maio de 1987 a praticamente 
maio de 1988. 

Ora, Sr. Presidente, esse Projeto vai retomar 
~ Câry-tar~ <;l~__l~~putado~_, que p-OOerá rejeitar to
das as_ nossas emendas, poderá manter o seu 
Projeto, poderá aproveitar expressões das noss;:1s 
emendas,_ .ou expressões do nosso substitutivo, 
caso seja aprovado. Mas para isso, Sr. Presidente, 
basta um Deputado pedir a verificação de quo
rum rta-C"amara dos Deputados, num momento 
difícil em que vamos votar_o mandato de,Sua 
Excelência o Senhor Presidente da República nas 
Disposições Transitórias, nos próximos dias ou 
nas próximas horas. A Cámara dos Deputados 
-j5õderá ter dificuldade de aprovar esse projeto, 
que terá que retomar à Casa de origem. 

Isto, Sr. Presidente e Srs."Senadores, insisto na 
necessidade de que_aprovemos, na integra, sem 
emendas, rejeitando o próprio subStitutivo, o Pro
jeto da Câmara -dos Deputados. O País âeSeja 
não apenas as eleições municipais; a sociedade 
brasileira, no seu todo, quer, inclusive, as eleíÇões 
p-residenciais, e nós, que defendemos o mandato 
de quatro anos, já sabemos que nesta altura não 
teremos as eleições presidenciais. Tomara até que 
aslehhamos. Quem sabe, numa votação histórica 
Isso até possa acontecer.· 

Imagine V. Ex", Si". Presidente, se o Congresso 
ou mesmo á Assemotêla: -NaCional Cohstituilitê 
tirarem o direito- de voto do município, hoje já 
não-apenas COritrã-osennofPfeslâente aaRepu. 
blica,já Contra todos nós, políticos, numa determi
nação da sociedade de que nós, aqui, não esta
mos Cumprindo com o nosso dever, ou que al
guns de nós já não representam mais o pensa
mento desta sociedade, que está niafs avançada 
do que o próprio Congresso Nacional em determi-
nadOS-caSos. - -- -- ---- - --- - -

-O-Sr. José Fogaça - t'ermite-ine V. E.Xa. 
um aParte? 

OSR. ITAMAR FRANCO-Com fnuitb pra
zer, Senador. 

O Sr. José Fogaça- Nobre Senador [tamar 
-Franco~--em ~Príirietro-Iugar. -agradeço a v. EX' o 
trataffiento que, embora imerecido, fOi bastante 
gratificante _pa!~, J!liJ'!l_,··~- -

Q SR. ITAMAR f'RN'!CO- Me"'ddo, Ex' 

O Sr. José_ Fogaça - ... em relação ao traba
lflõ que ·r-eãfiú!i. Na vei-Cfade", tiveri'lOS-apemis Un1 
fim de semana, um pouco mais extenso, para 

fazer_o trabalóo que dur.inte doi_e· me_s~s_íiCKniará 
dos Deputados pôde realizar com maior tranqüi
lidade. As alterações in~oduzidas- foram muito 
menos-iniciativa do Relator e muito mcüs produto 
de decisões emanadas das reuniões das Uâeran
ças desta Casa. Por_ outro Jado. algumas destas 
alterações, inclusiVe" aquelas que se re(erm ao 
tempo para os pequenos Partidos na televisão, 
vié&rn por obra e por sOlidtãÇâõ de alguns srs. 
Deputados que chegaram até nós e pediram ....;..;... 
e são Parlamentares da Câmara abs-olutamente 
insuspeitos quanto a qualquer manobra protela
tória em relação a esie projeto~ Digo isto apenas 
pata que V, Ex' torne_ conhecimento do por quê 
nos vimos inclinados a pferecer à casa um"sJ,Jbs_ti· 
tutivo. Primeiro, porque foi urilã deCiSão d21s Uae
ranças. e, segundo, porque até alguns Deputados 
nos solicitaram, partiCularmente realfzás.Se"mos 
mudanças que, infel!zrnente, na Câriiara, t:Jà9 ha
viam conseguido. E isto por causa exatamente 
da exigüidade de tempo. Então, tivemos que ace
der a essa decisão das Uderanças de realizar, 
enfim, aquelas mudançãs que fossem minima
mente consensuais, a firri de evitar qu_e qualquer 
tipo de objeção víesse a retardar ainda mais e 
inviabilíiãf a -apfoVãÇaõ do projeto. Apenas isso 
que gostaríamos de dizer a V. ~ De qualquer 
forma, muitQobrigado. _ 

O SR. IJ'AMAR fRANCQ_~ Se_nador José 
Fogaça, renovo, e o digo com a sinceridade habi
tual, os elogios que fiz a V. Ex", inclusive do seu 
esforç_o_ nas_ poucas horas que teve para debru
çar-se sobre esse substitutivo. Porém o que terno 
é exatarnente que _o-corr_a o -que estâ ocorrendo 
na argumentação de que V. ~ se utilizou da 
tribuna e, agora, no aparte que dá a este pronun
ciamento, com mWta hpnra para mim. Já há, 
então, certa discordância por parte de alguns de
putados ao projeto já aprovado pela Câmara dos 
Deputados. Veio ele ao Senado da República. V. 
~ atende às ponderações das Uderanças da 
nossa Casa;- atende às ponderações c:l.e alguns 
Srs. Deputados, talvez até Uderes,- o que SiQnifi· 
cará que o projeto não terá Já a tramitação tran
qüila. 

Então, não podemo~~~~r_s. Senado;;;>~~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O tempo de V. EX' está esgotado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Encerrarei, Si'. 
Presidente. Peço apenas um minuto a V. Ex", sem
pre com o _devido respeito. 

Não podemos, Sr. Pi'esidebte, Srs. Seiladorés, 
é imaginar que neste Pais não se _dará a prorro
gação dos mandatos dos prefeitos e vereadores, 
porqUe estaremos imaginando o absurdo. Esse 
absurdo já se deu em 1980, num período muito 
maiS fácil, _Quando o Cóngrésso poderia ter rejei
tado a prorrogação, e não o fez. 

Por isso, Sr. Presidente, atento às determina
ções de que meu tempo_se esgotou, vou enc-errar, 
fazendo um apelo à _Casa, sempre com o devido 
respeito ao nobre Relator, para que o Senado 
da República perinita a aProvação do projeto 
oriundo da_CâQlarà qos D~u_taç:fq~ p_ara_ que éfe 
pOsSa- ter -o- seu--SeQUkneritO- i16fniãl. E-quãr é 

_ o s_eu seguimento normal? Ser levadO- à sanção 
ou veto _do_Sei:lilOr Presidente da República. 

Aí, sr; P-réSídeiite; -a- res-pOitsa&iJid8âe-naOc serà 
mais do CongressO Naciõnal, não Será mais do 
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Senado da República, e sim de sua Exc,eJ.ênci? 
o Senhor Presidente_da_Repúbllca. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nõbre Senador Jamil Had
dad, para discutir. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Como 
Uder, pronunda o seguinte discurso.) -Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores: . _ .. .. _ ... 

Tendo em Vista a importância, para o exercício 
da democracia neste País da rei;l.lização das e:lei
ções municipals de novembro próximo, e levando 
em consideração as manobras protelacionistas 
que- se desencadeiam para adiá-las, desejo fazer 
um apelo veemente às_ Lider:anças _desta Casa. 
Temos observado dtariamente o ~crescimento 
dessaS manobras e, neste caso, iomando-se a 
matéria polémica no Senado, tendo que voltar 
à Camara dos Deputados, é vital que façamos 
um acordo, rejeitando todas as emendas e reme
tendo_à sanção presidencial o projeto assim como 
veio da Câmara, até mesmo para que pOssamos 
·dizer ao povo brasileiro que o Senado quer que 
se realizem eleiçõe_s municipais no Brasil, aiilda 
neste ano. Os que tentam postergar o direito do 
povo brasileiro de escolher democraticamente 
seus Governantes e seus Representantes nos Le
gislativos Municipais, alegam motivos ·as mais es
drúxulos- uns apregoam a necessidade de elei
ções "casadas", enquanto outros alegam que elas 
devam ser "solteiras", mas, no fundo, o que dei
'xam evidenciar é que há lnte_resSeS pessoais que 
contrariam, n"- verdade, QS legítimos interesses 
da Nação. (Muito bem! Palamas.) 

A minha preocupação somam-se a de outros 
nobres Senadores nesta ~sa, todos temerosos 
de que estas manobras prorrogacionistas evitem, 
mais uma vez, que o povo possa expressar-se, 
livre e democraticamente, em novembro deste 
ano, elegendo os novos prefeitos e vereadores 
dos 4 mil e 100 municípios brasileiros. 

Por nossa vontade, Sr. Presidente, teríamos, 
também, eleições para a Presidência da Repú
blica, para que _se resgatasse cüante do País o 
compromisso histórico assumido por Tancredo 
Neves e logo a s_eguir ratificado pelo seu então 
Vice-Presidente José Samey, este por ocasião da 
remessa ao Congresso Nadonal da Mensagem 
que propunha a eleição présldencial em dois tur
nos. Nessa Mensagem, Sua ExcelênciCJ: decla(ava 
que, como estávamos nwna fase de transição, 
o seu mandato seria de quatro· anos. O compro
misso, porém, morreria ali mesmo. O que se viu, 
e se continua vendo, ê a prevalência do senti
mento de frustr_açã_u do povo, impossibilitado de 
eleger, ainda este ano, o novo Presidente da.Repú
blica. 

Esperamos, Sr. Presidente, que,- num óltimo 
gesto de confraternização dos Srs. congressistas 
e dos Srs. CGnstltuintes com a .Nação bras_ile[a, 
seja-lhe conc:edido este direito de, livremente, es
colher, também, o Presidente da República em 
15 de novembro. 

É neste momento, Sr. -Presidente, que sobres
saem cs interesses pessoais acima dos interesses 
do povo brasileiro. Eleições "casadas",_ "gemina
das", "solteiras", são eufemismos largamente uti
lizados nos dias de hoje. Interessam a algumas 
eleiçõ_es "isoladas", porque imaginam que tendo 
o PMDB e outras grandes Agremiações partidárias 
Diretórios e Comissões ExeCUtivas- organizadas 
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.em todos os Municípios brasileiros, seu projetos 
pessoais estariam mais facilmente satisfeitos. Ou
tros crêem que será mais fácil, talvez, derrotar 
d~terminado candicl~to se a eleição for "çasad{t'. 
O ,que precisamos ter em mente é que os man
datos dos atuais prefeitos -e vereadores se encer
ram a 19 de janeiro Qe 1989. . 

Si'. Presidente, a democracia que pretendemos 
~ a -~~mocracia das eleições repetitivas. O povo 
eXercita seu aptendizãdo, votando, votarido e vo
tarldo. É a única forrria de enfrentar o poder eco· 
riômico, que, como eiVa daninha, é implacável 
com Os menos favorecidos tentando comprar· 
lhes a consciência, a troco de migalhas que distri
buem nos periocJos eleitorais e pré-eleitorais. . 

Sr. J?residente, feliz a Naçiio que gasta coin 
i::leíções e não cQm pfojetos supérfluos. Feliz da 
Nação que gasta com eleições e não gasta com 
jUrOS de uma dívida externa impagável por nada 
mais -dever. Feliz da Nação que permite ao seu 
povo votar, repetidamente, repudiando, às v:ezes, 
candidatOS que se elegem com promessas falsas. 
Para ~. só _o exerdciQ. çlq_çlemoc:racia. propor
-dona a rotatividade parlamentar. E este é o regime 
~emocrático que desejamos para o nosso País. 

O Sr. João Menezes - Permite V. EX' um 
aparte? 

---0 SR: JAMIL HADDAD-Antes de conceder 
o apa"rte a v. Ex!' desejo registrar uma conversa 
mantida com o nobre Senador Itamar Franco, 
na_ s_egunda-feira passada, ao regressarmos do_ 

_Rio para Brasília, imaginamos a possibilidade de 
solicitar "'-OS nobres PÇ~res c:fes~ Casa a aprovação 
do Projeto ora t;!m dis_cussão, sem emendas, mes
mo.sabendo que algumas modificações deveriam 
ser feitas, como, aliás, já o_ foram, pelo Senador 
José_ Fogaça, Relator do_ Projeto. Encontramos, 
_também, no aeroporto, o ilustre Uder do PDT, 
_Deputado Brandão Monteiro, que nos declarava 
peremtoriamente: "Se o projeto voltar à Câmara 
dos Deputados, não teremos eleição este_ <mo, 
principalmente porque há um movimento no sen
tido de haver um recesso de um mês no Con· 
gresso Nacional logo apôs a promulgaÇão da 
Cori"stituição. Nesse caso, n,ão haveria mais tempo 
para a votação pela Câmara após as emendas 
apresentadas, para que acontecessem as eleições 
em novembro." 

Beatamente e_!Jl_ função desses argumentos é 
que- o Sefiãdói' -Itamar Franco e eu imaginamos 
wna- forma de manter o Senado isento de qual
quer j:>echa prorrogadonista: não emend~Mio e 
remetê-lo à san_ç~ão presidencial. 

ó Sr. João Menezes -Permite V. EX" um 
aparte? 

O SR: JAMIL HADDAD -Ouço V. Ex• com 
gr~de satisfação. _ 

O Sr. João .M.tmezes- Emirieiite"Sertador, 
estou inscrito para discutir o projeto, mas prefiro 
tet a_bon_r_~ _de_di~lr um aparte ao discurso de V. 
E.)(!' porque assim resolve-o meu problema e define 

_ o meu posicionamento. Tenho verificado, neste 
CongreSso, coisas estranhas, esquisitas mesmo. 
Presenciei, por exemplo, a Constituinte levar oito 
dias para decicür sobre o Capítulo referente aos 
índios. Ontem, resolvi ir até a taba, onde o pessOal 
estava reunido. Haviér mais de 50 Congressistas. 
Tinham que botar uma vírgula, wn ponto-e-vír· 

gula,_um porém, não sei o quê, apenas para discu· 
tir se a- teira pertence aos índios, se os índios 
têm direito à terra ou se o índio não tem- direito 
à terra. Houve urria diSC~ssão enorrné,_ Parece 
que chegou hoje e vão traz;er para ser votado, 
no plenário, uns 'quatro, cinco ou seis artigos, 
ainda vão haver emendas etc. A mesma coisa 
se dá com relação a este_ problema do Projeto 
Eleitoral. O negócio é eleição, vai ter, não vai ter 
eleição. Defendo a realização_dQ pleito pa~ prE~
feito e ver_eadores. Essa eleição tem que ser (eita 
de imediato, os prefeitos já estão aí, os veieãdores 
- seis anos, querem_ mais dois ~os :- estão 
fazendo Jobby. A Casa está. cheia. Há mais P.rêf!=:i
tos e vereadores do que_ índi.o ontem para discutir 
essa matéria Vê V. ~ que é preciso qUe encare
mo$ isso com seriedade. O que está acontecen
do? Predsamos ter eleTçOeS pOrque a-Constituinte 
já marcoJ,J p~9Ls6 falta ser dada a forma. Aqui 
temos 47 emendas apresentadas. O que vale é 
que temos um Relator, _qUe é esta cabeça._QrilhanM 
te, que é o nosso Senador Cid Sab6ia de Carvalho. 
Mas, mesmo assim, S. E»6terá duas hoÍ'as para 
dar üm parecer sobre a matéria. Volta para cá 
e essa discussão para cima e_ para baixo. O Sena
dor Itamar Franco diz. que sempre estou contra 
ele, más quanto a esta questão, não estou. 

_q_~!· ~tamar Franco -.Muito obrigado. 

-0 Sr. João Menezes - Penso que a solu
ção seria enviar esse projeto a sanção do Se-

-nhor-Presidente da Repóblica, Sua Excelência veta 
-o que achar que deva vetar e a eleição será feita, 

· está_resolvida. ~ assim não for e_ apresentarmos 
emenda, o projeto volta à Câmara, onde cada 
Deputado vai defender a medida eleitoral que lhe 
interesse. Imagine, por exemplo, formar partidos 
com cinco pessoas! Quantos partidoS serão- for~ 
mados? Vamos ter mais de cem partidos. Bastam 
cinco descontentes para formar um partido novo 
e concorrer a prefeito e toda a gama de verea~ 
dores, Então, a sOlução, no _m_eu ·entender, estava 
aí. É apenas uma idéia que já foi USSlda aqui pelo 
Senador Itamar Franco, cor:n muita propriedade 
e que acho que seria a mais viável nesta conjun~ 
tura. Mandamos para o Senhor Presidente, Sua 
Excelênda veta o que achar deva ser vetado e 
a eleição está límpa, resoJvida e o resto o Tribunal 
resolve. DescJJ]pe-me o _aparte alongado. 

. ht:;.R. JAMD.. HADDAD- Ouvimos o-aparte 
de V. & com rriuita sa_tiSfaçã-0. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite _V. Ex" 
um parte? 

OSR.JAMii.HADDAD-Antesdeconcedor 
o aparte a V. Ext, nobre Senador Marcondes Gade:
lha, dedaramos que na Constituinte temos visto, 
por exemplo, o nobre Deputado Cardoso Alves 
na edição revista e me_lborada da máxima Sãv 
Francisco qUe "é dando que se recebe", e o nobre 

-Constituinte fez l_lma edição revista e melhorada: 
"É recebendo que se dá". Então, estamos vendô 
que, infelizmente, _um jovem de 45 anos ainda 
não votou para Presidente da República em nosso 
Pais, um jpVem_ de 45 anos não teve a satisfaç?io 
e o prazer de colocar o seu vqto na uffia pá[a 
a escolha do Presidente da República em nosso 
País um j9Vem _çl~_ 45 anos não teve a satl?fação 
e o prazer de colocar o seu voto na iima _para 
a escolha do Presidente da R~ública'Em todas 
as campanhas feitas para eleição direta, naqUele 
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grande movimento encabeçado por Tancredo 
Neves e que desaguou, apesar de ser uma eleição 
indireta, com 'o Vice-Presidente José Samey aSsu
mindo a Presidência da República; agora, -nobre 
Senador João Menezes, vemos, mais uma vez, 
em movimento proteladonista: "Vamos protelar 
porque, ai vamos ter eleições juntas porque, se 
pecha de que tenha contribuído para que não 
se realizassem as eleições munlcipais de 1988 
em nosso País". 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex!' 
um parte? 

O SR. JAMIL HADDAD -Ouvimos V. Ex', 
Senador Marcondes Gadelha, com a maior satis
fação. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Nobre 
Senador Jamil Hadda_d, é_ c;;ompreensível essa 
preocupação de V. Ex" corri a celeridade dos tra
ba1hos e em evitar protelações para a realização 
do pleito de 15 de novembro de 1988. Entretanto, 
nobre Senador, não vamos cobrir um erro com 
outro. S_e_houve atraso na Câmara dos_Deputados, 
conforme disse o Relator, de quase um ano na 
tramitação desta matéria, não vamos corrigir [~o 
com outro erro, que seria o Senado eximir-se 
da sua missãQ~constitucional de_ (uncion_ar como 
Casa revisora do que faz a Câinara dos Deputa
dos. Não podemos fugir ã nossa responsabili
dade, nobre Senador. Estamos f!Uendo isto com 
a maior isenção, com a maior lisura, cóm a maror 
transparência e com a maior celerida_de_, tanto 
que· está tramitariâO em- r-egirrte-de -'"úrgênda- ur~ 
gentíssima", o que mostra a isenção-do Senado 
Federal diante deste problema._ O Senado não 
poderá ser acusado de compactuar ou-de coo
nestar com qualquer vício de tramitação da Câ
mara dos Deputados, porque está trabalhando 
de maneira bastante célebre. No entanto, sería
mos acusados ou nos acusaria a nossa própria 
consciência se rros omitíssemos de opinar sobre 
esta matéria e realizar _as modificações_ que estão 
sendo feitas, Em boa hora, o nobre Relator, Jose 
Fogaça ãptesehtou um elenco de propostas que 
modificam o texto da Câmara, que reputo absolu
tamente inescusáveis, absolutamente inaliená
veis. Só para dar um exemplo, aquela em que 
S. Ex~ manda suprimir o art. 18 com todos os 
seus parágrafos, que realmente é uma aberração, 
é uma monstruosidade_ de autoritarismo em cima 
dos diretórios municipais. Dfz aqui que "qualquer 
Diretório que se opuser às direttízes legitimamen
te estabelecidas pelos órgãos superiores do par
tido será passível d_e _dissolução". Em s_eguida , 
diz que "cabe recurso, mas sem efeito Suspen-
6rgão regional pode designar uma comissão pro
visória que indicará partidos". Quer dizer, se o 
diretório municipal não rezar pela cartilha dos 
seus tutores, em nível regional, estará sumada
mente sujeitos à dissolução, para que, então, a]. 

guns testas-de-ferro possam indicar um candi
dato do bolso do colete do presidente do Diretório 
Regional do Partido; e, assim, uma série de vfdos. 
O Senado não poderia, em nome da celeridade, 
ficar alheio a essa proposta. Nobre Senador, V. 
'Ex- dizer que o retorno à Càinara-âOS Deputados 
significa não haver eleiçã_o, está usando um argu· 
menta ad terrorem, valendo-se inclusive, de uma 
acusação subliminar ou sub-repticia de morosi
dade na Câmara dos Deputados. Creio qlte a Câ
mara dos Deputados tem tanta responsabilidade 

DIÁRIO DO COI'lGRESSQ NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 02 1593~ 

e é tão ciosa quanto nós da necessidade de ter
mos -rotatividade do poder a prazos ftxos dentro 
de uma del1)f?q~c:i-~-que seja digna deste nome. 
A Câmara dos Deputados não se vai eximir, não 
se vai isentar. Além do mais, o seu trabalho estará 
muito diminuído, porque _cuidará tão-s_omente de 
decidir, de opinar sobre as modificações trazidas 
pelo Senado Federal, não mais o corpo da maté

_ria,____mas_apenas as modifições. O substitutivo do 
Relator já modifica em apenas alguns pontos. Não 
sabemos o que ser acrescido pelo eminente Rela
tor das emendas, Senador Cid Sabóia de Cárva· 
lho. Seguramente a matéria que voltará para a 
tramitação já será bastante discutida, muito sedi
mentada,_já passou_ por vários crivos e o trabalho 
ficará minimizado. Assim, nobre Senador, pi'efiro 
confiar no SeÍlado da República, confiar na Cãma
ra dos Deputados, e, se tivermos que pecar, neste 
caSo, que não -seja por omissão, que não' seja 
por nos eximirmOs da nossa obrigação e do nosso 
dever, e: frãnsferfr pai-a uma responsabilidade soli

"tárlaCfOPresidente da República aquilo que é obri
gação nossa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
senaaor:ramll Haddad,-ó tempo de v. Ex- já eStá 
.e~otado. - - - - -

-o SR. JAMIL HADDAD- Vamos encerrar, 
Sf. Presideilte. G6stârfárilOs apeMs de· reSPOnder 
ao nobre Senador Marcondes Gadelha. Como dis· 
-se o Senador José Fogaça-, houve a tr.amitaç:ão 
do projeto por um ano e meses na Câmara, votado 

- - ""ãi:Cpr~ssãS m~âfalife -~co"rdo d~ -lid~rança. sob 
·enorme$ di_ficuld&d~;:s. Ca.so não- vejamos apre· 
\fada, a nossa tese, no sentido de evitar emendas 
para põssibüitar rápida tramitação, seremos ob_ri
gados, também a emendar_ e tentaremos, aí então, 
reVogar -=o§ 3" dó arl-14, que não" paSsa de maiS 
um casuísmo, pois cada partido, do jeito que aí 
está, põdê-registrar o triplo de candidatos à Câma
ra Municipal em relação às existentes. Coligan
dO-se coin oUtro -partido, a. proporção de candi· 
datas aumenta em 40% ; com dois partidos, 60%, 
prc>gréSSiVãrTiente-até d1eQar-aoS -rOO%. Nas elei
ções para Deputados Federais e Estaduais, o Tri
bunal Superior Eleitoral, inteligentemente, apro
vou a tese de que cada Partido viesse a ter, em 
uma cõligação, um número maior_de _candidatos 
do que tería se concorresse isoladamente, sem 
coligações. Por que_isso? POi'que um partido gran
de,-ccírnâificuldades para abrigar o sempre exa
gerado número de candidatos postulantes, neces
sita coligar-se com partidos menos, para descar
regar neles o seu excesso. E os partidos menores, 

-para descarregar neles o seu excesso. E os parti
dos menores, quando muito conseguem apre
sentar 3 ou 4 candidatos. 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto LtLcena) -
Nobre Senador, mais uma vez lembro a V. Ex' 
que o seu tempo regimental está esgotado. 

O SR. JAMIL HADDAD ...: Existem outros 
detalheS-~qUe devem- ser modificados, mas teme· 
mos ilãO haj'a acordo de Lideranças na Cârriai'a, 
e, se não houver esse acordo, não temos dúvida 
de que essa legislação estará seriamente coffipro
metida em termos de possibilidade de aprovação. 

Sr;-Presiderlte, riO momento eram essas-as con
- sid~~~s ~~-~~!!f~~_f~~- ~~-a .1!!~-~a_da 

Casa-a-ecí<lir p,ela aprovação de um substitutivo, 
votaremos e apelaremos, então, às Uderanças da 

Câmara, aquelas tão interessadas no processo 
eleitoral, para que não aceitem_ essas manobras 

- prorrogacionistas que estamos vendo estar:npa
das diariamente nos jornais de nosso_País. --

Era o que tínhamos a_ cti'zer, Sr. Presidente. (Mui· 
to bem!J ~ ~ ~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Conc-edo a -palavra o nobre Senãdor Gerson Ca
mata. 

O SR. GERSON CAMA TA (PMDB - ES. 
Para discutir. Sem revisão do orador.)-Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: __ 

Antes de iniciar a discussão do projeto, com 
o .devido respeito, indago de V. Ex· a que horas 
termina a presente sessão. 

O -SR. PREsiDENtE' (Hu~berto Lucena) ~
-A sessão inicio_u-se às_ 1 O horas e 23 milil.ttos. 
Portanto, encerra-se às 14 horas e _2.l_minUtos. 
V. Ex" dispõe de 15 minutos. 

O SR. GERSON CAMATA - Gãstana ae 
consultar Y. E.;(' se, dado o red_uzido número e 
não havendo mais condições de se votar, não 
sena melhor, ãtiavês de uma verificação de quo
rum, suspender a sessão e V. Ex" pudesse manter 
a minha ínscriç!o para a sessão de amanhã, quan
do a matéria será discutida, porque _aqueles que 
vão defender aqui as emendas de sua autoria 
fi_carão prejl_ldi_cados, pqis nãq há audiênc:::_i~t do 
Plenário qu~_vatvptar. _Eles defendem_ agora as 
emenda:s e pod~rt}perder _n,a_vo~ção @_s __ e_me_n
das destacadas na s~ssão de amanhã, porque 
os outros companheiros não puderam ouvir as 
suas argumentações para se posicionarem contra 
ou a favor. 

Não se prejudieãna em nada a traffiitação da 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Presidência vai fazer a verificáção de quorum, 
diante do_requerimento de V. Ex"- ____ _ 

O SR~· GERSON CAMATA .,-- Agradeço a 
V.~. _S~r. _P~sjd~~e. -

~O SR. PREsiDENJi (H..,;berto Lucen~) :_ 
Realmente, V: Ex' tem-raZão. 56 hâ, nõ nlomento, 
9 Srs. SenadoieS-erTI pierlárlo-. - --- -

Diante disto, a Presidênda suspende a sessão 
e acionará a-campainhã-por 10 minutos, de acor
do com o-Regimento, para que os Srs. Se_nadores 
se encamit;}~e'!l yara este recinto. -

(Suspensa às 13 horas e 56 minutos, a 
sessão é reaberta às 13 horas e 57 minutos.) 

O SR. PRÊSIDENTE (Humberto Lucena} ~ 
Está reaberta a sessão. Continua evidente a falta 
de quorum. 

_ Os_r~querimentos_ _de_urgê_ncia lid.9$ OQ E;we
-CÜehte da -presente sessão ficam prejudicados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nestas condiçOes, vou encerrar a presente sessão. 
Antes, porém, convoco sess__ão extraordin~ia a 
realizar-se amanhã às lO horas, com a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

~-1-

Continuação da discUSsão,_em tUrno único, do 
Projeto de -Ler Cfa."cãmã:ra-no 2€ÇdeT9à'"â (n9 
201187, ila casa ~de OfiQein); que estabeb~Ce -nOr-
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mas para a realização das eleições municipais 
de 15 de novembro de 1988 e dá oufras pl'cividên
cias, tendo 

Parecer de Plenário, proferido pelo Senador Jo
sê Fogaça, favorável ao projeto nos termo_s de 
substitutivo que apresenta. (Dependendo de Pare
cer da Comissão de COhstitUiÇãO-e -JUstiÇâ Sobre 
o projeto, o substitutivO e as emendas; e depen
dendo, ainda, de parecer do relat6r de Pleoário, 
sobre as emendas.) 

-2-

Discussão, em turno único, do Pare-cer da Co
missão de Relações Extedo_re_~~bre a Mensagem 
n' I45, de I987 (n' 242/87, na origem), de I4 
de agosto de 1987, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à delibera_ção do Senado 
a escolha do Senhor MuriiJQ Gurgel Va1ente, Em
baixador do ~rasil junto· ao Reino da No11,1ega, 
para. cumulativamente, exe(cer_ a função de Em
baixador do Brasil junto à República da Islândia. 

-3-
Díscussão, em turno únko, do Parecer da Co

missão de Relações ExterícifêS sobre a M~nsagem 
n' I58, de I987 (n' 258/87, na origem), de 25 
de agosto do. corr~nte ano, pela qual o Senhor -
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor OctáviO Rainha 
da Silva Neyes,_ Embaixador d~o_ ~ra~il j~mto à Re
pública da lnclia, para, cumulativamente, exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
do Nepal e República de Srt Lanka. -

-4-
Discus_são, em turno único, do __ Parecer da Co

missão de Relações Exteriores sobre a Mensageni 
n' 206,_de 1987 (n' 319/87, na origem), de 24 
de setembro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete ~ d~liberação do Se
nado a escolha do Senha(' A_derbal Costa, Embai
xador do Brasil junto à República COOperativa da 
Guiana, para, cumulativamente; exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto a São Vicente e 
Granadinas. 

-5-. 
Discussão, em turno _único, do PoEJr~er ªª-Co

missão de Relações Exterlores sobre a Mensagem 
n' 2!0, de 1987 (n' 334187, n~ 9rigem), de 9 
de outubro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete_ à deJiQeração do Se
nado a escolha do Senhor Jorge Ronaldo de Le
mos Barbosa, Embaixador do Brasil junto à Repú
blica do Zaire, para, cumulativarnente, exercer a 
funçã~ de Embaixador do Brasil junto à República 
Popular do Congo. 

-6-

Dtscussão,_ em turno únko, do Parecer da Co
missão de Relações Bçt_g_riores sobre a Mensagem 
n: 211, de 1987 (n' :\:35/87, na origem), de 9 
de outubro de 1987, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha _do Senhor Guy Marie de Castro 
Brandão, Embaixador do Brasil junto à República 
do Senegal, para, cumulativamente, exerCer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à República 
Islâmica da Mauritânia. 

-7-·· 

Discussão, em turno único, do Parecer da Có
~isSão~ae Rela'Ções Extericii'es-sObre a Mensagem 
no 231, de 1987 (n9 392/87, na orígeri'l), de 30 
de outubro de 1987, pela qual o Senhor PreSi
dente da República submete à debbera;ção do Se
nado a esColha do Senhor Jayme Villa-Lobos, 
Embaixador do Brasil junto à República Gabo
nesa-, para, cumulativamente, exercer a função 
de Emôaixadordo Brasil junto à. ~epública da 
Guiné-Equatorial. 

~s-

Discussão, em. turno .únicp, do Parecer da Co
missão de Relaçõe? qt~rio{es sobre a ~n~geln 
n9 445, 4~ 198~ (no _642/87,_ na orygem), de 3 
_9e.Qe~embro de 1987, pela qual o_S_enhor PreSI
den~e d.a República submete~à deliberação do Se
nado_;:~_ escolha do Senhor Sérgio Seabra de Nero~ 
nha, Ministro de Segunda Classe, da Carre_ira de 
Diplomata, para -eXercer a furiçlio de Embaixador 
do Brasil junto a:o.~do do.Coyeite. 

-9-
____ _p!scUSSâo;em b.,lmo _únic.9 •. d.o.~arej::~r da Co
inissãó de Relações Exterio~_s sobre a Mensagem 
n' 446, de 1987 (n' 64~187, na origem), de 3 
de dezembro de 198'Z, pela qual o Senhor Presi· 
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolh$1. do SentJ,qr Raymundo Nonnato 
Loyola de Castro, Ministro de Primeira dasse; da 

__ Carreir~_ ~e Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República das Fili
píi1aS.-

-10-

~ Discussão, em turno único, .do Parecer da -Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
~ 39, de I 988 (n• 37/88, nâ orfgem), de I 9 de 
Janeiro de 1 988,_ pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Fernando Silva Alves, Embai
xador_ do Brasil junto à República de Tfinidad e 
T obago, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Comunidade 
de Domlnica. 

··-c:....n-
Discussão, em turno (mico, do Pare~; da Co

missão de Relações ~riores sÕbre a _Mens:agem 
n<:>_5_6, de 1988 (no 66/881 na origem), dé 2 de 
fevereiro de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
da_ República Sl,ibmete à deliberação do Senado 

-a eScolha ·do Senhor Fernando Silva Alves, Embai
xador do Brasil junto à República de Trinidad e 
Tobago, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Santa Lúcia 

-12-

-__ Discussão, em turno único, do Parecer da Co-
missãO de Relações ExteriOres sobre a Mensagem 
n' 79, de 1988. (n' 105/88,na origem), de I2 
de_ f~ere~,r~ do corrente ano, pela qual o Senhor 
ptesidea:t~ da Repú~lic~ ... sL!b,mete à_ ·deliberação 
d_o Senado_ª escolha do Senhor Joaquim JgnáciÓ 
Amazonas Macdowell, Ministro de Segund8 aas
s~. ·da Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto ao Reino da 
Tailândia. 

-13-

Discussão, e~ turno .ilitico,-d~ Parecer cia, Co
missão de Relações Exteriores. sobre a Mensag~m 
n' 80, de I988 (n' 106/88, na origem), de 12 
de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente _da República submete. à deliberação 
do Senado- a escolha do Senhor Brian. Michael 
Fraser Neele, Ministro de Segunda Oasse, da Car~ 
reira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Federal da 
Nigéria. -- - -

--'14-

-. Discussão, em. ~mO __ únicp, do Pare~r da Co-
missão de Relações Exteriores sobre_a M_enSagem 
n• 101, de 1988 (n' 128/88, na origem), de 15 
de março de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Renato Prado Guimarães 
Ministro de Primeira Classe, da "carreira de_ Diplo~ 
mata, para exercer a [unção de Embaixador do 
Br~s~ljun~o.à_R,epública da Venezuela. · 

-15-

Discussão, em turnO único, do _Parecer da Co
missão 'de Relações Exteripre.s sobre a Mensagem 
n' I08, de 1988.(n'.J48/88, na origem), de 4 
de abril de 19B8, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Rubens_ Antonio Barbosa, 
Ministro _de Primeira Oass~, da Carreira c:Je Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador na 
delegação permanente _do Brasil junto à Associà-

_ção Latino-Americana de lnt~!ação. ~ ' 

-16-

0js.cussão, em turno (I.Xli~o. do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Men.'Sa9em 
n" 110, de 1988 (n' 159/88, na origem), de 20 
de abril do corrente, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Asdrubal Pinto de_ Ulysséa, 
Embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel, 
para, cumulativamente, exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República do_ Chipre. 

---17-
Discussão, em turno único, do Paf_e5:er_ da Co

misSãO de RelaçõeS Exteriores sobre a Mensagem 
n? 111, de 1988 (n? 160/88 na origem), de 20 
de abril de 1988, peia q-Ual o Senlior Presidente 
da República submete .à· deliberação do Sen!!dO 
a escolha do Senhor Ronaldo Mota Sardenberg, 
Einbaixador do Brasil junto à UniãO das Repú
blicas So'liéticas, para, cumulativamente, ~xercer 
a funÇãO de Emi:>aixador do Brasil junto ã Repú
blica Popular da Mongólia. 

_ , Q_SR. PRESIDENTE (Humberto Lt,tcena) -
Está enc;,errad_~ Si seSsãõ. 

(Levanta-se a sessão às 14 hcias) 

D!SCaRSO PRONUNCJADO PELO sR. 
JOÃO MENEZÉS NA SESSÃb DE 24-5-88 
E aaE. ENTJ?EGUE A REVisÃO DO ORA
DOR. SERIA PUBUCADO POS"[ERIORMEN· 
TE. 

O SR.JOÃO MENEZES (PFL ~ PA. Para 
uma questão de ordem.)- Sr. Presidente,_Srs. 
Senadores; 
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Cheguei ao Senãdo irilbuído e te!hdo em _mira 
de que esta é uma Casa ·moderadora, onde se 
trata de todos os assuntos, por mais delicados 
que sejam, procurando encontra,r, sempre e sem
pre, as melhores soluções. 

Estamos_ vendo, no dia de hoje, uma discussão 
que, talvez, pela primeira vez, aconteCe neste ple
nário: discute-se lugar de Senador em Comissão. 
Parece-me que isso é um fato _inusitado, pois du
rante toda a minha vida no Congresso nunca pre
senciei procedimento tão estranho. Tenho verifi
cado que essas indicações. para as Comissões 
são feitas pelos Lideres dos Partidos, e que sobre 
elas não há nenhuma discussão~ 

Temos tido constantemente, no curso desta 
Legislatura, e mesmo na Assembléia Nacional 
Constituinte, a substituição de Membros das Co
missões. Rea1mente desperta celeuma, porque 
cada um defende um ponto de vista, cada um 
quer defender as suas idéias, e parece que a s_ubs
tituição, quando acontece, é Justamente para con
trariar esse ou aquele princípiO. Mas não, a substi
tuição acontece em função de uma exigência le
gal, regimental, que é _o_direito que têm os_ Líderes 
dos Partidos de designar esse ou aquele Ci:mQres
sista para representar sua Bancada. 

Vunos, por _exemplo, o que ocorreu na Comfs
são de Fiscalização e _ _Controle da- atual Legisla
tura. Foram indicados os Membros para essa Co
missão. Quais foram os indicados pelo Senador 
carias Cfliarelli? O próprio Senador Chiarelli, por 
quem tenho a maior estima, os Senadores Afonso 
Arinos, José Agripino e Guilherme Palmeira. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cain-éiróJ- Si". 
Senadoi-, V. Ex' pediu a palavra para uma questão_ 
de ordem. V. EX' V(:li levã:lifá-lã? -

O SR- JOÃO MENEZES - Vou levantar a 
questão de ordem, Sr. Presidente, tenha calma. 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
V. Ex" terá cinco minutoS, a partir das 11 horas 
e 35 minutos, para fazê-lo. 

O SR. JÕÃO MENEZES --Sr. Presidente, 
ainda estou com dois minutos e meio. 

Tais indicações acima referidas se originaram 
do próprio Senador Chiarelli, e o que quer dizer 
o próprio Líder e mais três, que S. Exf achava 
que representavam as idéías da Uderança, além 
de dois suplentes. Foi indicação pessoal do Líder, 
era um direitO que lhe cabiã, tanto-que indicou 
a si própriO. Por isto, estão nessa COmissão de 
FiscaJização Financeira na parte qUe_ cabe ao PFL, 
os escolhidos pelo próprio Líder. Veja V. Ex' que, 
realmente, este assunto de indicação para as Co
missões cabe às Lideranças, que não consultam 
ninguém ejndi_cam os que são de sua preferência. 

Quando, sr~ PreSkfente; vejciümaaiscii"SSãõ cO:. 
·mo esta, sinto-me, como político, como Senador, 
um tanto deslocado, porque acho que essa é uma 
questão de !ana-caprina, é um assunto pequeno 
que não devia ser objeto de uma discussão, como 
a que está ocorrendo neste plenário. Ninguém 
pode indicar ou manter uma pessoa, quando ela 
não representa mais o pensamento de quem os 
indica. Cabe a(:i"ddadão largar a posição que_ocu
pa, se ele não está representando_mais a maioria. 

Liderança de Partido é a mesma coisa. Só se 
pode ser Líder de partido se se_ representa uma 
maioria Do contrário, não pode ser Líder. Se o 
Lfder deixou de representar, automaticamente, 
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_por sLR_r{>_prio_. ~le_d_JNe_ç:le§.~_r dc;:ssa Liderança, 
ou estará praticando um ato contra todos os prin
cípios nor:m~s em política. 

Por causa dess_es fatos, Sr._ Presidente, apre
~e_:n_tq ~ s~~inte _qu~s~o de_ ordem. Diz __ o_ art. 
~_§__19: -

"A indicação dos üderes será feita em do
cumento subscrito pela maioria dos mem
bros das Bancadas Partidárias e encaminha
da à Mesa nas ~4 horas (vinte e quatro) horas 
que se seguirem à instalação da_ sessão legis
lativa ordinária". 

Se o· Regimento determina que as Lideranças 
- sOexíStam quãrlciOaSTnâicaçõ_es_forem feitas nas 
2~ horl!s que se segUfre-m á inStaJação da sesSão 
legislativa ordiilária, conSUlto a Mesa s_obre: o se
guinte: Se t1ã6 fôreffi-(êTtãS eSSaS-liidicaçõeS para 
Uder_ãi1Çã-nos- PartidOS ãe aCor-àõ ColrlO que esta~ 
belece o§ 1~. é válido ou não o exercício dessa 
üderança?-Eia eXiste Ou OSPãrtldoS que naci iiidi~ 
carem-_essa Li(J_ercinça -trc:am--s_em-eJa até fàzeiem 
a indicação à Mesa? Os atas praticados por Líde
res que rlão cumprirem o disposto no § 19 rerendo 
sao--vanaos· oU -nao? Esta--_e::a-questãO _de_ oraern 
que apre~e~ a V. _EX' Sr. Presidente. 

SECRETARIA GERAL DA MESA 
_íRes~n~a __ ga~_matérias apreciadas no perío

do de 19 a 31 de maio de 1988- art. 293 14 
do Regimento Interno.) ' -

-Projetos aprovados e enviados à sanção 
-Projeto de Lei da Câmara n~ 17, de 1988 

_ (ri'9. ~25/8.~. na _ç~ _de_ qrigem), q~e ~lt~ra bs 
arts. }! __ E:.-71 q~--~i_n~_ 4.7:}:[, çi~ 15 de_jul_hQ_dg 
196? -=cÇ~_g~--ª~~~ral, ~ ~á outras_pro_vidê0:
das.- Sessão: 5~5,~88 (extraõrdlnária). 

-Projeto ._de Lei da Câmara n9 24, de 1988 
(n~_408188, na Casa_de origem), quedis;põe soj:>re 
aS ·medidas -de pfoteção _e_ amParO às vitimas das 
enchentes e desabamentos ocorridos nos Esta~ 
dos do Rio de Janeiro e Acre e de_ fomentO_ às 
attvidades económicas das áreas atingidas. -

__ 5essªo;l_!l'!1:ª!!· · · _ __ _ _ 

Requerimento aprovado 
-Requerimento n9 42, de 1988, de autoria do 

Senador _Jutahy Magalhães, solicitando, nos ter
mos regimentais, informações ao Ministério da 
Fazenda, -a respeito-de_Corltas éàStefites na Secre
taria de T escuro Nacional, visando facüitar o de
sempenho dã função fiscaliZadora do Senado so
bre atas e contas do Governo Federal. -Sessão: 
5-5-88 (eX!raordl11árial~ - ---- · 

ATO DO PRESIDENTE 
N9 73, de 1988 

----o- Pn~si_dente_ çiQ Sen~do _Federal, no uso das 
atribUIÇOe~;que-JheOOnterem· OS-ãitigOS 52,-item-
38, e 91, inciso IV, dO Regimento Interno, em 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2, de 1973, 
revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 12, 
de 1983,_de accirdo corri o-âiSposto na Resolução 
no 130, de 1980, e tendo em vista o que consta 
dos processos n~ 005234/88-3 e -oo5457 /88,2, 
resolve tomar sem efeito _o Ato n9 66, de 1988, 
desta Presidência, qUe dispensou, a partir de 3 
de maio de 1988_, _o _senhor Osvaldo de Andrade 
do emprego de Assessor Técnico do __ Gabinete 
do Líder do Partido da Frente Uberal, Senador 

_ Carlos Chiarelli,_ co_otr_atado sob cuegime jurídico 
da Consolidação.dasLeis do T(~ll)o_~dq funçlo 
de Garantia por Tempo de Serviço, para mantê-lo 
no mesmo emprego e regime jurídico, com lota-

- -Ção e exercido n_o_ Qabinete do U_d_er d9 Pa_rtiçlo 
do_ Movimento__Omt~Jâti.oo _6_r~ile_if_p, __ Se_!JqQpr 
Femarido"t-fenri(tue Cardoso~ a-partir de g de -m-ãio 
de 1988. · · · · · · 

Senado Federal, 31 de maio de_l988 . ......,.. Sena
dor Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N•74, de 1988 

O.Presidente _do S_e_n~do .Fede_ral,Qo t,iS9_ c,!as 
atribuições __ que lhe conferem os artigC?s 52, item 
38, e 97, inciso _IV, do J~egírne_nt9 _ln~erno, __ em 

-__ conformidade com-ã delegação de CCJmp~tênda 
- que _lhe f_oi o~tQrgacla pelo f\tQ_ n~ 2, de _197~. 

revigorada pelo Ato da Comissã9 Diret9ra 11~ 1 ~2, 
de 1983;aeacordó-cQffi_O Qisposto na Resoluçao 

- n9 130, de 1980, e tendo em vista o que consta 
do Processo n9 005760!&8-7, fêsQtve~a:utO~r a 
contratação, sob o regime jurídico_ da Consoli
dação das L~is do Tr~jlo_ e:_ do Fy_!ld'? .d!:_ Garan
tia por Tempo de Serviço, da senhora Vânia M~o~ 
ne Alves Nina para o emprego de Assessora T ec
nica, com o salário mensal equivalente· aõ venci
mento do ca_rgo p_A,S-3_, ª partir de 16 _de J!l~io 
de_ 1988_._ corn JotªÇãO ~~ _-exe~cí~io -~s> Q~E~ne_te 
do Senador Saldanha Derzi. ----

Senado.Ced~rª!• .)1 d~.!nª-i9 _de 1~§~. =~~~a
dor Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~> 75, de 1988 

-" ~- 0--"-PiciiídE:rite-dO _Senãdo _Federm.- n_o uSe) das 
-atribuiÇões que lhe conferem os _artigos 52, item 
3"8, e 97, -indsó IV, do Regimenío_lnterno e de 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire
tora n9 2, de 1973, resolve nomear Anna Maria 
Villela, Assessor Legislativo, Código SF -AS-1"02.3~ 
da Parte Especíal, do quadro de Pessoal do Sena
do Federal, para exercer, em substituição, o cargo 

-em comissão de Diretora da Subsecretaria de_Edi
ções Técnicas, Código SF-DAS-1 01.4, do quadro 
permanente do Senado Federal,_ a partir de 6 de 
junho de 1988. - - · ·· --

Senado Federal, 2 de junho-de 1988. ~Sena~ 
dor Humberto Lucena, Presidente do Senado 
Federal _ 

CONSELHO DE S{)PERVJSÃO 
DOPRODASEN 

Ata da 86• Reunião 
AD dois dias do mês de maio de mil noveçentos _ 

e oitenta e oito, as onze horas, na sala de reuniões 
Aé1 __ er!!P-_®"-ª_ ~~f@ __ d_9 _S~nac(Q _ _X~g_ey~L r~.Q- __ 
ne-se o COnselho de SUpeiViSãC) do_ Prodasen, 
sob a Presidência do Exmo. Sr: SEiilã"dor J.utahy 
.Magalhães. COmparecem Os Senhores _ConSeLhei
ros br. JoSé P.aSSos Porto, Vice-Presidente d-este 
Colegiada, Dr. Edgard Linc_oln de Proença Rosa, 
Dr. Eduardo Jorge Caldas Pereira, Dr. Yamil e 
Souza Dutra e Dr. Sérgio de Qtero Ribeiro, Diretor 
Executivo-do PRO DAS EN. Presente, também, a 
convite do Senhor PLes_idente, o Dr, SinvaLSenra 
Martins Júnior, Assessor~Chefe da Assessoriad a 
Diretoria Executiva_ do &odasen. Inicialmente~ o 
senhor Presidente c_oloca em _apreciação_ a Ata 
da reunião anterior, clispensando a leitura da mesa 
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por ter sido d.istribuída, com an~ese~_ência, aos 
Senhores ConselheirOs. Estes a aprovam por una
nimidade. O segundo item da pauta (Processo 
PD-0926/87-6) ~fere-se à Proposta do Plano Es
tratégico do Prodasen,_ O _Senhor Presidente con
cede a palavra ao Senhor Diretor-Executivo_,. que 
passa a expor sobre o referid~ Plano, ~izando-se 
de retroprojetor e transparências. O Senhor Presi
dente tece considerações sobr~e ~~proposta apre
sentada pelo Diretor-Executivo e solicita que o 
assunto seja analisado pelos Senhores Conselhei
ros, devendo o mesmo retomar à apre<:iação des
te Colegiada na próxima reunião. Nada mais ha
vendo a tratar, o Senhor Pres1derlte-en.·cerra é! pre
sente reunião. E, para constar, eu Ana Maria Merlo 
Marengo, Secretâria do Conse1ho,_lavrei a pre
sente Ata que subscrevo e, ápós Jidá e aprovada, 
vai asSinada pelo Sen_hg_r Presidente e deiriã(s 
o de 1988. -Senãdor Jutahy Magalhães, Presi~ 
dente do Conselho de Supervisão do Prodasen 
- José Passos Porto, Yice-Presidente - Ed .. 
gard Uncoln de Proença Rosa, Conselheiro ~ 
-Eduardo Jorge Caldas Pereira, Conselheiro 
- Yamll e Souza Dut.ra,Conselheiro- Sérgio 
de Otero Ribeiro, Diretor-Executivo do PRO
DASEN. 

Ata da 87' Reunião 

Pr~nça R~~-e-Yamil e SouSa O_utr~, respectiva 
mente. Nada máis havendo a tratar, o Senhor 

- Presiden~~--=~_p_cerra a Presente reunião. E, para 
constar, eu, Ana Maria Merlo Marengo, Secretária 
do Çonselho, lavrei a presente Ata- (Jue subscrevo 
e,_após lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor 
Presidente e demais membrQs do Conselho. 6ra-

- SJ1ia, -20_ de maiQ de _1988 . ...:..._ SenadorJuatahy 
Magalhães, Presidente_ do Conselho de Super
visão do Prodasen -:- JQSé Passos Porto, Vice
Presidente - Ed.Qard UnconJ de Proettça Ro
~ Conselheiro -EduardO Jorge -Caldas Pe
rei~a, Conselheiro - YamU e Sousa Dutra, 
Conselehiro- SÇrgio de Otero Ribeiro, Diretor 
Executivo do PRODASEN. 

REGOLAMErrro DAS 
__ ELEIÇÕES DA ASSEFE 1988 

Regulamento aprovado em Assem
bléia Geral Extraordinária realizada no 
dia 31 de maio de 1988. 

I 
Da Convocação 

Art. 1 o As -eleições da ASSEFE serão convo
cadas pelo Sr. Presidente da Associação, através 
de Edital, çonfQrrhe estabelece o Artigo 13 do 
Estatuto em VigOr. 

-§ 1ç-O edital será publicado no Diário do 
Congresso Nacional - DCN - Seção If, e 
em jornal diário de grande circulação na cidade. 

§ ~-No Edital constará, a data das eleições, 
horário, locais de votação, prazo para registro c(e 

-- Chapas e praZo para impugnações de candidatos. 

11 
Do Registro das Chapas 

Aos vinte dias do_mês de maio cJe mil nove
centos e oitenta e oito, às_ dezoito horas, na sala 
de reuniões da Primeira Secretaria do Senado 
Federal, reúne-se o Conselho .de SupeMsâo do 
Prodasen, sob a Pres_idência do EXmo: Sr. Sena
dor Jutahy Magalhães.~Compatecein os Senhores 
Conselheiros Dr. José Passos Porto, Vice-Presi
dente deste Colegiaclo, Dr. Edgard uflconl_de 
Proença Rosa, Dr. Eduardo Jorge_ Çaldas Ribeiro, 
Dr. Yamil e Sousa Outra e Dr. Sérgio de Otero 
Ribeiro, Diretor Executivo do Prodas_en, Presen~, - Art 2ç As chapas poderão fazer os seus regis-
também, a convite do Senhor Presidente, a Dr" tros par~ o Conselho Deliberativo e Diretoria, até 
Sirley Conde de Figueiredo Cima, da Assessoria ·o-dia 17 de junho de 1988, às 17:00 horas, na 
da Diretoria Executiva do Pro®s.en.._lnicialmente, - Secr~taria da ASSEFE, Anexo I - 279 Andar -
o Senhor Presidente coloca em apreciaçãq a Ata Senado Fed_er.al. 
da reunião anterior, dispensando a leitura da mesa Art. 39 O registro será efeÍuado mediante lista 
por ter sido destribuída, com antecedência, aos datilografada, em três vias, com todos os cargos 
Senhores COnselheiros. Estes a aprovam pqr una- de Diretoria, os vinte e um titula_res e sete suplen-
nimidade. Q segundo item da pauta (Processo tes, para o Conselho Deliberativo, devidamente 
PD-0926/87-6) refere-se à Proposta do Plano Es- assinada pelo seu representante e como "de acor-
tratégico do Prodasen. Passa-se,_entá.o, à análise -do" de cada candidato ao cargo eletivo. 
do Preâmbulo do Plano, distribUiitâo-se- 0 mate- § 19 - Será indeferido o registro de chapa que 
ria!, para leitura, aos Senhores Conselheiros: o não contenha candidatos efetívos e suplentes_ em 
Dr. Edgard solicita um prcu:o maior para analisar número suficiente ou que não seja acompanhada 
o referido documento, a fim de tecer comentários do "de acordo" de cada concorrente ao cargo 
precisos e fazer sugestõeS sobre 0 mesmo, com de conselheiro e membro da diretoria. 
o que os Senhores Conselheiros concordam. T en~ § 29

- Cada chapa, no ãto de sua apresen-
do em vis_ta a presente solicitação e, ainda, 0 mani~ tação, receberá documento comprobatório de 
festa do Conselheiro EdL!ardo Jorge no sentido seu encaminhamento. 
de serem discutidos pontos específicos do Plano - § 39

- Aos cargos efetivos só poderão con-
por ele levantados, o Senb_Qr _Presidente decide _ correr quem tenha mais de um ano de associado, 
estipular os dias 24, 26 e 27 pr6xúnos para réu- e que sejam sócios Fundadores ou Contnbuintes, 
niões deste Có1egiado, a 'fim de dar continuidade conforme estabelece os artigos 58 e 59, alínea 
aos debates sobre o assunto. Ç:Sgotada a pauta, a do Estatuto em vigor. 
o Senhor Diretor Executivo solicita ao Senhor Pre- Art. --49 A impugnação de qualquer membro 
sidente designar relator para os Processos das chapas de Diretoria e Conselho- Deliberativo 
PD-0559/87~3 Prestação çl.e_ Çontas do primeiro- s_erá comunicada até ó dia 20 de junho de 1988, 
trimestre de 1987; Sf-014590/87-5- Cori.Vêriió- ~pela Sécretaria da ASSEFE, tendo as respectivas 
entre o Prodasen e Secretaria do Governo do Esta- chapas um prazo· dê até 24:00 horas para subs
do da Paraíba e PD-0)39/88.:-z,- PD-0199/88-5, tituir ós nomes trripugnados. 
PD-0574/83-0 -Alteração do Regulaffiento do _ · Ãit.=_so As -_chapas terão s.eus registreS hoino
Prodasen, os quais são detribuídos aos Canse- legados no dia 21_de junho de 1988, às 17:00 
lheiros José Passos Porto, Edgard Linconl de __ horas, e publicado na Secretaria da AsSEFE. 

III 
Do Processo Eleitoral 

Art. 69 As eleições reaiizar-se-ão no dia 27 
__ de junho d_e 1988, das lO:OQ às 21:00 hoi-as, con

forme estabelecido em Assefnbléia Ordinãiia rea-
lizada no dia 17 de maio de 1988. ' 

·~ 19 . As -eleições que coristam no captit deste 
artigo sera-o .realizadas em trêS postoS ã Saber: 

A) Auditódo Petrônio Portella, Anexo D, Seriado 
Federal; 

B) CentrO Gráfico do Senado Federal; e 
C)PRODASEN 

- Art. 79 Cada rne~-a r~ceptora se~á c~mposta 
doS: seguintes membros: 

a) Presidente; 
b) dois mesários; e 

. _c) um secretário. 
§ 1 o • Os presidentes de cada mesa receptora 

e dema1s membros, serão escolhidos pelo Presi
dente da ASSEFE, entre funcionários do Senado 
Federal e Órgãos Supervisionados._ 

§ 29 Os-Presidentes das mesas rece~toras se
rão responsáveis pela abertuta e fechamento do 
Processo Eleitoral. 

§ 3 9_ C!s presidentes das mesas receptoras, 
nos seus Impedimentos, serão substituídos por 
um mesário por eles designado. 

Art. & --A Cada chapa será facultado até cinco 
ftScais em cada mesa recéptora. 

§ ~ 9 : :~-s>s ftSC:ais te.@: o que ser. registrados na 
Secretana da ASSEFE, AneXo I - 279 Andar -
do Senado Federai, até o día 24 de junho de 
1988, às 17:00 horas. -

§ 29 Os fiscais serão identificados por brace
letes que serão distribuidos pela Corii.issão de 
Eleições. 

Art 9? Nas mesas receptoras, só será permi
tida a presença dos membros das· mesas e dos 
fiscais das chapas. 

Art. 1 O. O eleitor será identificado mediante 
a apresentação de sua carteira social _ou cédula 
de identidade, Via listagem nominal dos senhores 
associados. 

§ 19 Após a devida identificação, o eleitor de
positará o seu voto rubricado pelo Sr. Pr~idente 
na urna, assinando, em seguida, a lista de votação. 

§ 29 Os eleitores não poderão serem repre
sentados por procuradores. 

§ 39 O presidente da mesa receptora assegu
rará 0 sigilo 9-o voto, de acordo com a legislaç_ão 
yi_gente. - - -
- § 49 E_I}S_errados os_ trabalhos de yotação, as 

urnas serão lacradas_e l'IJbricadas p~los membros 
da mesa e pelos ftsc:ais de chapa. 

§ 59 Após o fechamento do Processo _Eleito
ral, o secretário se incumbirá de lavrar a Ata, que 
será assinada pelos membros da mesa receptora 
e peJos fiscais de ·chapa. - -

§ 69 NãO poderão presidir mesa receptora, 
ou participar como vogals, candidatos a cargos 
efetivos, bem corno seus conjuges ascenQentes 
e descendentes. 

Art. 11. O voto para Diretoria serâ dado para 
a chapa integral, o voto para Conselho Delibe
rativo será facultativa, conforrrie estabelece os Ar
tigos 23 e 24 do Estatuto em vlgor. 
--Art. 12.~--Tõda e qualquer rasura apresentada 

- na cédula eleitoral anulará o voto. 
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Art. 13. As impugnações de votos solicitadas 
pelos fiscais de chapa serão decididas pelo presi
dente das mesas receptoras, não cabendo recurso 
posterior. 

w 
Das Cédulas 

Art. 14. As cédulas terão um formato único, 
confeccionada em papel ofsete 75 gramas, im
presso em tinta preta e com os tipos uniformes. 

Art. 15. Constará das cédUlas o nome de 
identificação das chapas, dos seus respectivos 
Presidentes e todo o Conselho Deliberativo; do 
lado esquerdo dos nomes, haverá um retângulo 
onde o eleitor assinalará o seu voto. 

Art. 16. As cédulas deverão ser confecciona
das de tal maneira que, ao dobrar, resguarde o 
sigilo do voto. 

Arl 17. As cédulas serão numeradas sequen
cialmente, e de acordo com o nómero ele associa
dos existentes, e ·com uma reserva tê<:nica de 
10% deste número. 

v 
Da Apuração 

Art. ta A mesa apuradora será composta de 
um presidente, dois escrutinadores e um secr.e-

DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção li) 

tário, que serão escolhidos previamente pela Co
missão Eleitoral entre os associados da ASSEFE. 

§_l_~ ____ Qs_:_fis_cais __ de_ chapa terão livre -acesso 
à mesa apuradora. 

§ 2~ Instalada a mesa apuradora, o Sr. presi
dente passará à contagem geral do n~ero de 
votantes, e se o númer:o gerai de votos ·apurados 
coincidii, passar7se-á à contagem individual dos 
votos. 

§ 3<? Dois escrutinadores acompanharão, 
através de mapas, a contagem individual dos vo
tos. 

Arl 19. Em caso de empate entre duas ou 
mais chapas para a Diretoria, reallzar-se-ão novas 
eleições no prazo de 15 dias. limitada as chapas 
em questão. 

M 20. _ O PreStden"tE~ -da mesa apuradora, 
após a contagem-geral dos vÕtos, anunciará o 
resultado da apuração e proclamará vencedores 
os que obtiverem maioria simples de votos. 

§ 1 ~ O secretário da mesa apuradora lavrará 
em Ata a apuração dos votos e o seu resultado 
final. 

§ 2<? A Ata será assinada pelos senhores 
membros da mesa de apuração e pelos senhores 
fiscais _de chapa. 

Quinta-feira 02 f59'? 

VI 
Da Homologação 

Art. 21. A homologação da chapa vencedoré! 
dar-se-á na Sede da ASSEFE, no dia 2_ de julhç~ 
de 1988, às 21:00 hOras e _30 nlinutos Pelo s~ 
Presidente da ASSEFE.- -

vn 
Da Posse 

Art:. 22. .A posse da nova Diretoria e Conselho 
Deliberativo dar-se-á __ n9 dia 2 de juJho de 1 9(38, 
às 22:00 horas, em sessão Solene na Sede Social 
da ASSEFE, pelo Sr. Presidente da ASSEFE. 

VDI 
Das Disposições Gentis 

Art. 23. A estrutUra admirnStrativa da ASSE
FE deve ser colocada à dispos-ição da Comissão 
de Eleições pela AtuaJ Diretoria. 

Art. 24. Ê vedada em qualquer etapa das elei
ções, manifestação de caráter político-partidário, 
conforme estabelece o Art 69 do Estatuto em 
vigor. 

Brasília, }9 de junho d~ 1988. 


